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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében
A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az Európai Unióban, különösen 
Máltán és Szlovákiában

Állásfoglalásra irányuló indítvány
III fejezet – cím 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás
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Módosítás 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében
A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az Európai Unióban, különösen 
Máltán és Szlovákiában

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. felszólítja a máltai kormányt és 
parlamentet, hogy – adott esetben 
visszamenőleges hatállyal – kivétel nélkül 
hajtsák végre a Velencei Bizottság 
valamennyi ajánlását annak biztosítása 
érdekében, hogy a korábbi és jelenlegi 
határozatokat, álláspontokat és 
struktúrákat összhangba hozzák ezekkel 
az ajánlásokkal, és különösen arra, hogy
– erősítsék meg a máltai 
képviselőház tagjainak függetlenségét, 
felügyeleti hatásköreit és képességeit, 
különösen az összeegyeztethetetlenségre 
vonatkozó szabályok szigorítása, valamint 
a megfelelő fizetés és a pártatlan 
támogatás biztosítása révén;
– tegyék közzé a megüresedett 
igazságügyi állshelyeket (44. bekezdés);
– módosítsák az igazságügyi 
kinevezésekkel foglalkozó bizottság 
összetételét, lehetővé téve, hogy tagjainak 
legalább a fele a kollégáik által 
megválasztott bírák közük kerüljön ki, 
valamint biztosítsanak hatáskört e 
bizottság számára a jelöltek érdemek 
alapján történő rangsorolására, valamint 
arra, hogy e jelöltek kinevezését 
közvetlenül javasolhassák az elnök 
számára, a főbíró kinevezése esetén is (44. 

30. felszólítja a máltai kormányt és 
parlamentet, hogy garantálják és 
mozdítsák elő az intézményi fékek és 
ellensúlyok hatékony rendszerét annak 
érdekében, hogy a gyakorlatban is érvényt 
szerezzenek a hatalmi ágak szétválasztása 
és a bírói függetlenség elveinek, biztosítva 
ugyanakkor, hogy a média és a civil 
társadalom megfelelően betölthessék a 
közélet őreként betöltött szerepüket, mivel 
ez a jogállamiság tényleges tiszteletben 
tartásának szükséges előfeltétele, építve a 
Velencei Bizottság vonatkozó ajánlásaira;
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bekezdés);
– biztosítsanak hatáskört az 
igazságszolgáltatással foglalkozó bizottság 
számára a bírák és igazságügyi tisztviselők 
felmentésére, valamint biztosítsanak 
bírósági fellebbviteli eljárást az említett 
bizottság által elrendelt fegyelmi 
intézkedésekkel szemben (53. bekezdés);
– a Velencei Bizottság ajánlásának 
(61–73. bekezdés) megfelelően hozzanak 
létre egy hivatalt a független főügyész 
számára, amely felel valamennyi közvádi 
eljárásért, a legfőbb ügyész jelenlegi 
vádhatósági feladatainak átvételéért, 
valamint a rendőrség vádhatósági 
feladatainak és az igazságügyi tisztviselők 
által indított bírói vizsgálatok átvételéért; 
felszólítja a máltai kormányt, hogy ezt a 
potenciálisan újonnan létrehozott 
főügyészi hivatalt bírósági 
felülvizsgálatnak vesse alá, különösen az 
eljárásindítás mellőzésére irányuló 
határozatok tekintetében (68. és 73. 
bekezdés);
– reformálják meg a 
korrupcióellenes állandó bizottságot 
(PCAC) egyrészt a végrehajtó hatalmi 
ágtól és különösen a miniszterelnöktől 
kevésbé függő kinevezési eljárás 
biztosítása, másrészt annak biztosítása 
révén, hogy a PCAC jelentései 
ténylegesen büntetőeljárások indításához 
vezessenek; valamint fontolják meg annak 
lehetőségét, hogy a PCAC közvetlenül az 
újonnan létrehozott főügyészi hivatalnak 
tartozzon elszámolással (72. bekezdés);
– kezdeményezzenek alkotmányos 
reformot annak biztosítása érdekében, 
hogy az Alkotmánybíróság ítéletei 
nyomán ténylegesen semmisítsék meg az 
alkotmányellenesnek talált 
rendelkezéseket anélkül, hogy a 
parlamentnek be kellene avatkoznia (79. 
bekezdés);
– töröljék el annak lehetőségét, hogy 
részmunkaidőben lehessen parlamenti 
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képviselői feladatokat ellátni, növeljék a 
képviselők fizetését, korlátozzák a 
képviselők hivatalos szervekbe történő 
kinevezését, bocsássanak a képviselők 
rendelkezésére elegendő számú támogató 
személyzetet, valamint hozzáférést a 
független ismeretekhez és tanácsadáshoz, 
valamint tartózkodjanak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
túlságosan széles körű alkalmazásától (94. 
bekezdés);
– gondoskodjanak arról, hogy a 
hatóságok teljes körűen tegyenek eleget az 
ombudsman tájékoztatásra irányuló 
kéréseinek, hogy az ombudsman 
jelentéseit a parlament megvitassa, hogy 
az ombudsman hivatalát alkotmányos 
szinten szabályozzák, valamint hogy 
frissítsék az információszabadságról szóló 
törvényt (100–101. bekezdés);
– alakítsák át az állandó titkárok 
kinevezési folyamatát, vagyis a 
miniszterelnök helyett inkább egy 
független közszolgálati bizottság nevezze 
ki őket, érdemeik alapján (119–120. 
bekezdés);
– szigorúan korlátozzák a „bizalmi 
pozíciók” és a „bizalmi személyek” 
gyakorlatát, valamint vezessenek be 
egyértelmű jogi szabályokat és egy 
alkotmánymódosítást, melyek e gyakorlat 
szabályozásának alapját és keretét képezik 
(129. bekezdés);
– módosítsák a rendőrfőkapitány 
kinevezésére szolgáló eljárást, mégpedig 
úgy, nyilvános verseny bevezetése révén 
érdemeken alapulóvá teszik (134. cikk);
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