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27.3.2019 B8-0230/12

Pozměňovací návrh 12
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Návrh usnesení
Název Kapitola III

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ÚSTAVNÍ VÝZVY NA MALTĚ A NA 
SLOVENSKU

INSTITUCIONÁLNÍ VÝZVY NA 
MALTĚ A NA SLOVENSKU

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/13

Pozměňovací návrh 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
za skupinu GUE/NGL

Návrh usnesení B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá vládu a parlament Malty, 
aby prováděly všechna doporučení 
Benátské komise bez výjimky, a to 
případně i retroaktivně, aby tak zajistily 
uvedení minulých i současných 
rozhodnutí, postojů a struktur do souladu 
s doporučeními, a aby zejména:
– posílily nezávislost, pravomoci v 
oblasti dohledu a kapacity členů maltské 
Sněmovny reprezentantů, zvláště 
zpřísněním režimu neslučitelnosti a 
zajištěním odpovídající mzdy a 
nepředpojaté podpory;
– veřejně oznamovaly volná místa na 
obsazení soudních funkcí (bod 44);
– změnily složení výboru pro 
jmenování soudců (JAC) tak, aby alespoň 
polovina jeho členů byli soudci volení 
svými kolegy, a aby výboru JAC udělily 
pravomoc stanovit pořadí uchazečů na 
základě zásluh a uvedené uchazeče přímo 
navrhovat předsedovi ke jmenování, také 
v případě jmenování nejvyššího soudce 
(bod 44);
– udělily Komisi pro správu justice  
pravomoc odvolávat soudce nebo státní 
zástupce a zajistily soudní přezkum 
disciplinárních opatření, která tato komise 
uloží (bod 53);

30. vyzývá vládu a parlament Malty, 
aby zaručily a prosazovaly účinný systém 
institucionálních kontrol a protivah 
s cílem zajistit praktický účinek zásad 
dělby moci a nezávislosti soudnictví 
a zároveň zajistily, aby sdělovací 
prostředky a občanská společnost mohly 
řádně plnit svou úlohu veřejného 
hlídacího psa, což je nezbytným 
předpokladem pro skutečné dodržování 
zásad právního státu, a to na základě 
příslušných doporučení Benátské komise;
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– v souladu s doporučením Benátské 
komise (body 61-73) zřídily nezávislý úřad 
ředitele státního zastupitelství pro trestní 
věci, který by odpovídal za veškeré trestní 
stíhání a přebíral tak úkoly, které v 
současnosti plní vrchní státní zástupce, 
policie a vyšetřující soudci, vyzývá 
maltskou vládu, aby tento úřad, bude-li 
vytvořen, podrobila soudnímu přezkumu, 
a to zejména pokud jde o rozhodnutí o 
nezahájení trestního stíhání (body 68, 73);
– reformovaly Stálý protikorupční 
výbor (PCAC) s cílem zajistit, aby proces 
jmenování jeho členů méně závisel na 
výkonné moci a zvláště na premiérovi a 
aby jeho zprávy skutečně vedly k zahájení 
trestního stíhání; měly by rovněž zvážit 
možnost, že by PCAC byl přímo podřízen 
nově zřízenému úřadu ředitele státního 
zastupitelství pro trestní věci;
– zahájily ústavní reformy s cílem 
zajistit, aby rozhodnutí ústavního soudu 
vedly ke zrušení ustanovení označených 
za neústavní, přičemž parlament do tohoto 
procesu nesmí zasahovat (bod 79);
– ukončily praxi, kdy poslanci 
vykonávají svou funkci na částečný 
úvazek, zvýšily platy poslanců, omezily 
jmenování poslanců do oficiálních funkcí, 
daly poslancům k dispozici dostatečný 
personál a poskytly jim možnost získávat 
nezávislé odborné poradenství a přestaly 
ve velké míře používat podzákonné normy 
(bod 94);
– zajistily, aby státní orgány vždy 
plně vyhověly žádostem veřejného 
ochránce práv o informace, aby zprávy 
veřejného ochránce práv byly předmětem 
rozprav v Parlamentu, aby byl jeho úřad 
regulován na úrovni ústavy a aby byl 
novelizován zákon o svobodě informací 
(body 100–101);
– změnily proces jmenování stálých 
tajemníků, zejména zavedly systém, kdy je 
nebude vybírat předseda vlády, nýbrž 
nezávislá komise pro státní službu, a to na 
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základě jejich schopností a zkušeností 
(body 119–120);
– výrazně omezily praxi „funkcí a 
osob s důvěrou“ a zavedly jednoznačné 
právní normy a změnily ústavu s cílem 
vytvořit základ a rámec pro regulaci této 
praxe (bod 129);
– změnily postup jmenování 
policejního komisaře, který by měl projít 
veřejným výběrovým řízením, v němž se 
budou posuzovat jeho schopnosti a 
zkušenosti;

Or. en


