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30. kehottaa Maltan hallitusta ja 
parlamenttia panemaan täytäntöön 
poikkeuksetta kaikki Venetsian komission 
suositukset, tarpeen tullen myös 
taannehtivasti, jotta varmistetaan, että 
aiemmat ja nykyiset päätökset, kannat ja 
rakenteet saatetaan suositusten 
mukaisiksi, ja erityisesti suositukset
– vahvistaa Maltan 
edustajainhuoneen jäsenten 
riippumattomuutta, valvontaoikeuksia ja 
valmiuksia, erityisesti tiukentamalla 
eturistiriitoja koskevia sääntöjä, 
maksamalla jäsenille riittävä palkkio ja 
antamalla puolueetonta tukea;
– ilmoittaa julkisesti oikeuslaitoksen 
avoimista toimista (kohta 44);
– muuttaa oikeuslaitoksen 
hallintokomitean nimityksiin osallistuvan 
alakomitean (JAC) kokoonpanoa niin, 
että vähintään puolet sen jäsenistä on 
tuomarikollegojen valitsemia tuomareita, 
ja antaa JACille toimivalta asettaa 
ehdokkaat paremmuusjärjestykseen 
ansioiden perusteella ja esittää suoraan 
näitä ehdokkaita presidentille nimitystä 
varten, myös korkeimman oikeuden 
presidenttiä nimitettäessä (kohta 44);

30. kehottaa Maltan hallitusta ja 
parlamenttia takaamaan tehokkaan 
institutionaalisen valvontajärjestelmän ja 
edistämään sitä Venetsian komission 
asiaankuuluvien suositusten pohjalta, 
jotta vallanjaon ja oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden periaatteet toteutuvat 
käytännössä, ja varmistamaan samalla, 
että tiedotusvälineet ja 
kansalaisyhteiskunta voivat täyttää 
kaikilta osin tehtävänsä vallan 
vahtikoirina, mikä on välttämätön 
edellytys oikeusvaltioperiaatteen 
tosiasialliselle noudattamiselle;
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– antaa oikeuslaitoksen 
hallintokomitealle lisää toimivaltuuksia 
erottaa tuomareita tai rauhantuomareita 
ja avata kyseisen komitean tekemiä 
kurinpidollisia toimia koskeva 
muutoksenhakuväylä tuomioistuimeen 
(kohta 53);
– perustaa riippumaton johtavan 
yleisen syyttäjän virasto (DPP), joka 
vastaa kaikista yleisen syyttäjän alaan 
kuuluvista asioista ja ottaa kantaakseen 
nykyiset ylimmän syyttäjän tehtävät 
samoin kuin poliisin ja 
tutkintatuomareiden syyttäjäntehtävät 
Venetsian komission suositusten 
mukaisesti (kohdat 61–73); kehottaa 
Maltan hallitusta alistamaan vasta 
perustetun johtavan yleisen syyttäjän 
viraston tuomioistuinvalvonnalle 
erityisesti syyttämättäjättämistä koskevien 
päätösten osalta (kohdat 68 ja 73);
– uudistaa korruption vastaista 
pysyvää komissiota (PCAC) 
varmistamalla, että nimitysprosessi on 
riippumattomampi toimeenpanevasta 
vallasta ja varsinkin pääministeristä ja 
että PCAC:n raportit johtavat 
tosiasiallisesti syytteeseenpanoon; harkita 
myös sitä vaihtoehtoa, että korruption 
vastainen pysyvä komitea raportoisi 
suoraan vastaperustetulle johtavan 
yleisen syyttäjän virastolle (kohta 72);
– käynnistää perustuslain 
uudistusprosessi, jotta varmistetaan se, 
että perustuslakituomioistuimen tuomiot 
johtavat suoraan ilman parlamentin 
väliintuloa perustuslain vastaisiksi 
todettujen säännösten kumoamiseen 
(kohta 79);
– poistaa käytäntö, jonka mukaisesti 
henkilö voi toimia osa-aikaisesti 
parlamentin jäsenenä, nostaa 
parlamentin jäsenten palkkioita, rajoittaa 
parlamentin jäsenten nimittämistä 
virallisesti nimettyihin elimiin, osoittaa 
parlamentin jäsenten käyttöön riittävästi 
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henkilökuntaa tukitoimia varten, antaa 
jäsenille riippumatonta tietoa ja 
puolueettomia neuvoja sekä pidättäytyä 
liiallisesta delegoidun lainsäädännön 
käyttämisestä (kohta 94);
– varmistaa, että viranomaiset 
noudattavat täysin oikeusasiamiehen 
tiedonsaantipyyntöjä, että 
oikeusasiamiehen kertomuksista 
keskustellaan parlamentissa, että 
oikeusasiamiehen viraston toimintaa 
säännellään perustuslaillisella tasolla ja 
että tiedonvälityksen vapaudesta annettu 
laki päivitetään (kohdat 100–101);
– uudistaa kansliapäällikköjen 
nimitysmenettely niin, että se perustuu 
riippumattoman virkamieskomitean 
tekemään ehdokkaan ansioihin 
perustuvaan valintaan eikä pääministerin 
tekemään valintaan (kohdat 119–120);
– rajoittaa vahvasti 
”luottamusasemaa tai luottohenkilöä” 
koskevia käytäntöjä ja ottaa käyttöön 
selkeät oikeudelliset säännöt ja tehdä 
muutoksen perustuslakiin niin, että ne 
toimivat perustana ja kehyksenä tälle 
käytännölle (kohta 129);
– muuttaa poliisiylijohtajan 
nimitysmenettelyä niin, että ehdokkaat 
valitaan julkisella virkakilpailulla ja 
nimitys perustuu ansioihin (kohta 134);
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