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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:
– να ενισχυθεί η ανεξαρτησία, οι 
εξουσίες εποπτείας και οι αρμοδιότητες 
των μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Μάλτας, ιδίως με την 
αυστηροποίηση των κανόνων σχετικά με 
τα ασυμβίβαστα και με την παροχή 
επαρκούς αποζημίωσης και αμερόληπτης 
στήριξης·
– να ανακοινώνονται δημόσια οι 
κενές θέσεις δικαστικών λειτουργών 
(παράγραφος 44)·
– να αλλάξει η σύνθεση της 
επιτροπής διορισμού δικαστών (JAC), 
προκειμένου τουλάχιστον τα μισά μέλη να 
είναι δικαστές που εκλέγονται από τους 
ομοτίμους τους, και να δοθεί στην JAC η 
αρμοδιότητα να κατατάσσει τους 
υποψηφίους βάσει προσόντων, και να 
προτείνει άμεσα τους εν λόγω 

30. Καλεί την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Μάλτας να εγγυηθούν και 
να προωθήσουν ένα αποτελεσματικό 
σύστημα θεσμικών ελέγχων και 
ισορροπιών, προκειμένου να τεθούν σε 
πρακτική εφαρμογή οι αρχές της 
διάκρισης των εξουσιών και της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα μέσα 
ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών 
θα μπορούν να εκπληρώνουν σωστά τον 
ρόλο του δημόσιου ελεγκτή, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
πραγματική συμμόρφωση με το κράτος 
δικαίου, με βάση τις σχετικές συστάσεις 
της Επιτροπής της Βενετίας·
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υποψηφίους στον Πρόεδρο για διορισμό, 
συμπεριλαμβανομένου του διορισμού του 
προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου 
(παράγραφος 44)·
– να δοθεί στα Δικαστικά 
Συμβούλια η εξουσία παύσης δικαστών 
και να προβλέπεται η δυνατότητα 
δικαστικής προσφυγής κατά πειθαρχικών 
μέτρων που επιβάλλονται από τα εν λόγω 
Συμβούλια (παράγραφος 53)·
– να ιδρυθεί ένα Γραφείο 
ανεξάρτητου διευθυντή εισαγγελικών 
αρχών (DPP) που θα είναι υπεύθυνο για 
όλες τις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου 
να αναλάβει τα τρέχοντα εισαγγελικά 
καθήκοντα του γενικού εισαγγελέα, 
καθώς και τα διωκτικά καθήκοντα της 
Αστυνομίας και τις δικαστικές έρευνες, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής 
της Βενετίας (παράγραφοι 61-73)· καλεί 
την κυβέρνηση της Μάλτας να θέσει το 
δυνητικά νέο αυτό Γραφείο (DPP) υπό 
καθεστώς δικαστικού ελέγχου, ιδίως όσον 
αφορά αποφάσεις περί μη άσκησης 
δίωξης (παράγραφοι 68, 73)·
– να μεταρρυθμιστεί το.... PCAC, 
τόσο με την εξασφάλιση μιας διαδικασίας 
διορισμού που εξαρτάται λιγότερο από 
την εκτελεστική εξουσία, και ιδίως τον 
πρωθυπουργό, και ότι οι εκθέσεις.... 
PCAC οδηγούν όντως σε διώξεις· Θα 
πρέπει να εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο 
το PCAC να είναι άμεσα υπόλογο στο 
νεοϊδρυθέν DPP (παράγραφος 72)·
– να δρομολογηθεί μία 
συνταγματική μεταρρύθμιση προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου θα οδηγούν, 
χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του 
κοινοβουλίου, στην ακύρωση των 
διατάξεων που κρίνονται 
αντισυνταγματικές (παράγραφος 79)·
– να καταργηθεί η πρακτική 
βουλευτών μερικής απασχόλησης, να 
αυξηθεί η αποζημίωση των βουλευτών, 
να περιοριστεί ο διορισμός βουλευτών σε 
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επίσημους οργανισμούς, να τίθεται στη 
διάθεση των βουλευτών επαρκές 
υποστηρικτικό προσωπικό και 
ανεξάρτητες γνώσεις και συμβουλές, και 
να αποφεύγεται η εκτενής χρήση 
κατ’εξουσιοδότηση νομοθετικών 
πράξεων (παράγραφος 94)·
– να εξασφαλιστεί ότι τα αιτήματα 
παροχής πληροφοριών που υποβάλλει ο 
διαμεσολαβητής ικανοποιούνται πλήρως 
από τις αρχές, ότι οι εκθέσεις του 
διαμεσολαβητή συζητώνται στο 
κοινοβούλιο, ότι το γραφείο του 
διαμεσολαβητή ρυθμίζεται σε 
συνταγματικό επίπεδο, και ότι 
επικαιροποιείται ο Νόμος σχετικά με την 
Ελευθερία της Πληροφορίας 
(παράγραφοι 100-101)·
– να αναμορφωθεί η διαδικασία 
διορισμού μόνιμων γραμματέων, και η 
επιλογή τους να γίνεται βάσει προσόντων 
από μια ανεξάρτητη επιτροπή της 
δημόσιας διοίκησης και όχι από τον 
πρωθυπουργό (παράγραφοι 119-120)·
– να περιοριστεί σημαντικά η 
πρακτική «θέσεων ή ατόμων 
εμπιστοσύνης» και να θεσπιστούν σαφείς 
νομικοί κανόνες και μια συνταγματική 
τροποποίηση που θα αποτελέσουν τη 
βάση και το πλαίσιο για την κανονιστική 
ρύθμιση της εν λόγω πρακτικής 
(παράγραφος 129)·
– να αλλάξει η διαδικασία διορισμού 
του αρχηγού της Αστυνομίας, δηλαδή η 
επιλογή να γίνεται βάσει προσόντων με 
την καθιέρωση δημόσιου διαγωνισμού 
(παράγραφος 134)·
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