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27.3.2019 B8-0230/1

Predlog spremembe 1
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predstavitev in 
izmenjav mnenj, ki jih je organizirala 
delovna skupina s splošnim mandatom za 
spremljanje stanja na področju pravne 
države in boja proti korupciji v EU in 
obravnavanje konkretnih primerov, zlasti 
na Malti in Slovaškem (skupina za 
spremljanje pravne države), ki jo je 4. 
junija 2018 ustanovil Odbor za 
državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve, zlasti z Odborom 
strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov 
proti pranju denarja in financiranju 
terorizma pri Svetu Evrope 
(MONEYVAL), nacionalnimi ustanovami 
in organi, predstavniki Evropske komisije, 
agencijami EU, kot je EUROPOL, in 
različnimi deležniki, tudi predstavniki 
civilne družbe in žvižgači na Malti in na 
Slovaškem,

– ob upoštevanju predstavitev in 
izmenjav mnenj, ki jih je organizirala 
delovna skupina s splošnim mandatom za 
spremljanje stanja na področju pravne 
države in boja proti korupciji v EU in 
obravnavanje konkretnih primerov, zlasti 
na Malti in Slovaškem (skupina za 
spremljanje pravne države), ki jo je 4. 
junija 2018 ustanovil Odbor za 
državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve, zlasti z Odborom 
strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov 
proti pranju denarja in financiranju 
terorizma pri Svetu Evrope 
(MONEYVAL), Skupino držav proti 
korupciji (GRECO), nacionalnimi 
ustanovami in organi, predstavniki 
Evropske komisije, agencijami EU, kot je 
EUROPOL, in različnimi deležniki, tudi 
predstavniki civilne družbe in žvižgači na 
Malti in na Slovaškem,
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27.3.2019 B8-0230/2

Predlog spremembe 2
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Uvodna izjava EE

Predlog resolucije Predlog spremembe

EE. ker je delegacija Beneške komisije 
ugotovila, da je po poročilu Komisije za 
celovito reformo sodnega sistema leta 2013 
prihodnja ločitev vlog generalnega 
državnega tožilca zdaj na Malti splošno 
sprejeta20;

____________
20 Prav tam, odstavek 59.

EE. ker je delegacija Beneške komisije 
ugotovila, da je po poročilu Komisije za 
celovito reformo sodnega sistema leta 2013 
prihodnja ločitev vlog generalnega 
državnega tožilca zdaj na Malti splošno 
sprejeta20; ker je malteška vlada 
napovedala, da bo začela zakonodajni 
postopek za to ločitev;
____________
20 Prav tam, odstavek 59.
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27.3.2019 B8-0230/3

Predlog spremembe 3
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Uvodna izjava RR

Predlog resolucije Predlog spremembe

RR. ker je zakon o državnem tisku na 
Slovaškem v reviziji, kar je priložnost za 
povečanje medijske svobode in varnosti 
novinarjev; 

RR. ker je zakon o državnem tisku na 
Slovaškem v reviziji, kar je priložnost za 
povečanje medijske svobode in varnosti 
novinarjev; ker bi sedanji zakonodajni 
predlog utegnil omejevati svobodo 
medijev;
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Predlog spremembe 4
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Uvodna izjava VV

Predlog resolucije Predlog spremembe

VV. ker zakonodajni postopek v zvezi z 
reformo postopka za izbiro sodnikov 
ustavnega sodišča na Slovaškem ni bil 
dokončan in bo prihodnji postopek izbire 
ustavnih sodnikov, ki bodo nadomestili 
devet tistih, ki se bodo upokojili, potekal 
po sedaj veljavnem postopku;

VV. ker zakonodajni postopek v zvezi z 
reformo postopka za izbiro sodnikov 
ustavnega sodišča na Slovaškem ni bil 
dokončan in bo prihodnji postopek izbire 
ustavnih sodnikov, ki bodo nadomestili 
devet tistih, ki se bodo upokojili, potekal 
po sedaj veljavnem postopku; ker je ta 
izbirni postopek trenutno zaustavljen v 
slovaškem parlamentu;
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Predlog spremembe 5
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja nedavne ugotovitve 
preiskav in posledične aretacije štirih oseb, 
ki so bile zdaj obtožene v zvezi s preiskavo 
umora Jána Kuciaka in Martine Kušnírove 
septembra 2018; poziva organe za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj, naj z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi nadaljujejo 
preiskave na nacionalni in mednarodni 
ravni, da bi privedle pred sodišče tiste, ki 
so naročili ta umor ali so pri njem 
sodelovali, tudi tako, da podaljšajo 
sporazum o skupni preiskovalni skupini po 
aprilu 2019; 

12. pozdravlja nedavne ugotovitve 
preiskav in posledične aretacije štirih oseb, 
ki so bile zdaj obtožene v zvezi s preiskavo 
umora Jána Kuciaka in Martine Kušnírove 
septembra 2018; poziva organe za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj, naj z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi nadaljujejo 
preiskave na nacionalni in mednarodni 
ravni, da bi privedle pred sodišče tiste, ki 
so naročili ta umor ali so pri njem 
sodelovali, tudi tako, da podaljšajo 
sporazum o skupni preiskovalni skupini po 
aprilu 2019; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavno aretacijo in obtožnico zoper 
domnevnega naročnika umora Jána 
Kuciaka in Martine Kušnirove;
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Predlog spremembe 6
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 17a. je seznanjen s sprejetjem dodatka k 
drugemu poročilu o skladnosti Slovaške, 
ki ga je pripravila skupina GRECO, v 
zvezi s preprečevanjem korupcije med 
poslanci, sodniki in tožilci; poziva 
slovaško vlado, naj v celoti izvaja vsa 
priporočila;
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27.3.2019 B8-0230/7

Predlog spremembe 7
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 17b. je seznanjen s sprejetjem petega 
ocenjevalnega poročilo o Malti, ki ga je 
pripravila skupina GRECO; poziva 
malteško vlado, naj čim prej odobri objavo 
tega poročila in v celoti izvaja vsa 
priporočila;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/8

Predlog spremembe 8
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 30, uvod

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva vlado in parlament Malte, 
naj brez izjeme izvajata vsa priporočila 
Beneške komisije, tudi retroaktivno, če je 
to primerno, da bi zagotovila uskladitev 
preteklih in sedanjih odločitev, stališč in 
struktur s temi priporočili, še zlasti,

30. pozdravlja nedavno napoved 
malteške vlade o začetku zakonodajnih 
postopkov za izvajanje različnih priporočil 
Beneške komisije; poziva vlado in 
parlament Malte, naj brez izjeme izvajata 
vsa priporočila Beneške komisije, tudi 
retroaktivno, če je to primerno, da bi 
zagotovila uskladitev preteklih in sedanjih 
odločitev, stališč in struktur s temi 
priporočili, še zlasti,
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Predlog spremembe 9
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. ugotavlja, da je v teku postopek 
izbora in imenovanja sodnikov ustavnega 
sodišča na Slovaškem, saj se je februarja 
iztekel mandat devetih od 13 sodnikov; 
poudarja, da morajo predpisi, ki urejajo ta 
postopek izbora in imenovanja, ter 
kvalifikacije in zahteve izpolnjevati 
najvišje možne standarde glede 
preglednosti, nadzora in odgovornosti v 
skladu s tozadevnimi sklepi Beneške 
komisije29;

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

31. ugotavlja, da je v teku postopek 
izbora in imenovanja sodnikov ustavnega 
sodišča na Slovaškem, saj se je februarja 
iztekel mandat devetih od 13 sodnikov; 
poudarja, da morajo predpisi, ki urejajo ta 
postopek izbora in imenovanja, ter 
kvalifikacije in zahteve izpolnjevati 
najvišje možne standarde glede 
preglednosti, nadzora in odgovornosti v 
skladu s tozadevnimi sklepi Beneške 
komisije29; je zaskrbljen, ker ta izbirni 
postopek v slovaškem parlamentu ne 
napreduje;
____________
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

Predlog spremembe 10
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva k čimprejšnjemu sprejetju 
preglednih, nedvoumnih in objektivnih 
pravil in postopkov za izbor novega vodje 
slovaške policije leta 2019, ki bodo 
zagotavljali neodvisnost in nevtralnost te 
funkcije; 

32. poziva k uporabi preglednih, 
nedvoumnih in objektivnih pravil in 
postopkov za izbor novega vodje slovaške 
policije leta 2019, ki bodo zagotavljali 
neodvisnost in nevtralnost te funkcije; 
ugotavlja, da je izbirni postopek v teku in 
da bodo kandidati kmalu sodelovali na 
predstavitvah v pristojnem odboru 
slovaškega parlamenta; poziva, naj bodo 
te predstavitve javne;
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Predlog spremembe 11
Sophia in ’t Veld
v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. poziva slovaško vlado, naj zagotovi 
varnost novinarjev; obžaluje pomanjkanje 
preglednosti v zvezi z lastništvom medijev; 
izraža dvom glede neodvisnosti in 
kakovosti javnih medijev po odhodu 
številnih novinarjev RTVS;

43. poziva slovaško vlado, naj zagotovi 
varnost novinarjev; obžaluje pomanjkanje 
preglednosti v zvezi z lastništvom medijev; 
izraža dvom glede neodvisnosti in 
kakovosti javnih medijev po odhodu 
številnih novinarjev RTVS; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi sedanji 
predlog zakona o tisku utegnil omejevati 
svobodo medijev;

Or. en


