27.3.2019

B8-0230/12

Pakeitimas 12
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
GUE/NGL frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu
Teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėtis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
III skyriaus pavadinimas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
KONSTITUCINIAI IŠŠŪKIAI
MALTOJE IR SLOVAKIJOJE

Pakeitimas
INSTITUCINIAI IŠŠŪKIAI MALTOJE
IR SLOVAKIJOJE
Or. en
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B8-0230/13

Pakeitimas 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
GUE/NGL frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu
Teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėtis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

30.
ragina Maltos vyriausybę ir
parlamentą įgyvendinti visas be išimties
Venecijos komisijos rekomendacijas,
prireikus, ir atgaline data, siekiant
užtikrinti, kad ankstesni ir dabartiniai
sprendimai, pozicijos ir struktūros būtų
suderinti su šiomis rekomendacijomis, ir
visų pirma
–
stiprinti Maltos Atstovų Rūmų
narių nepriklausomumą, priežiūros
įgaliojimus ir gebėjimus, ypač griežtinant
taisykles dėl nesuderinamumo ir
numatant tinkamą atlyginimą ir nešališką
paramą;

30.
ragina Maltos vyriausybę ir
parlamentą, remiantis atitinkamomis
Venecijos komisijos rekomendacijomis,
užtikrinti ir skatinti veiksmingą
institucinių stabdžių ir atsvarų sistemą
siekiant, kad iš tiesų veiktų galių
atskyrimo ir teismų nepriklausomumo
principai, kartu užtikrinant, kad
žiniasklaida ir pilietinė visuomenė galėtų
tinkamai atlikti savo visuomenės sergėtojo
vaidmenį, kuris yra būtina išankstinė
atitikties teisinei valstybei sąlyga;

–
viešai paskelbti apie laisvas darbo
vietas teisminėse institucijose (44 dalis);
–
pakeisti Teisėjų skyrimo komiteto
sudėtį, kad bent pusė jo narių būtų
teisėjai, išrinkti jų kolegų, ir suteikti
Teisėjų skyrimo komitetui kompetenciją
vertinti kandidatus pagal nuopelnus ir
tiesiogiai pasiūlyti tuos kandidatus į
pirmininko pareigas, taip pat skiriant
vyriausiąjį teisėją (44 dalis);
–
suteikti Teisingumo
administravimo komisijai įgaliojimus
pašalinti teisėjus ar teismo pareigūnus ir
numatyti galimybę apskųsti teismui šios
komisijos skirtas drausmines priemones
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(53 dalis);
–
įsteigti nepriklausomo
prokuratūros direktoriaus (angl. DPP)
tarnybą, kuri būtų atsakinga už visą
baudžiamąjį persekiojimą, perimtų šiuo
metu Generaliniam prokurorui pavestas
baudžiamojo persekiojimo užduotis, taip
pat baudžiamojo persekiojimo užduotis,
pavestas policijai, ir teisminius tyrimus,
kaip rekomendavo Venecijos komisija
(61–73 dalys); ragina Maltos vyriausybę
šiam galbūt naujai įsteigtam DPP taikyti
teisminę peržiūrą, ypač sprendimams
nepradėti baudžiamojo persekiojimo (68 ir
73 dalys);
–
pertvarkyti Nuolatinę kovos su
korupcija komisiją (angl. PCAC)
užtikrinant, kad skyrimo procesas būtų
mažiau priklausomas nuo vykdomosios
valdžios ir ypač ministro pirmininko, taip
pat užtikrinant, kad remiantis PCAC
pranešimais iš tikrųjų būtų pradėtos
baudžiamojo persekiojimo bylos; taip pat
apsvarstyti galimybę, kad PCAC būtų
atskaitinga tiesiogiai naujai įsteigtai DPP
(72 dalis);
–
inicijuoti konstitucinę reformą
siekiant užtikrinti, kad Konstitucinio
Teismo sprendimais būtų panaikintos
nuostatos, kurios prieštarauja
konstitucijai, nereikalaujant parlamento
kišimosi (79 dalis);
–
panaikinti praktiką, kai
Parlamento nariai dirba ne visą darbo
dieną, padidinti Parlamento narių
atlyginimą, apriboti parlamento narių
paskyrimą į oficialiai paskirtas
institucijas, suteikti Parlamento nariams
galimybę įdarbinti pakankamai
pagalbinių darbuotojų ir naudotis
nepriklausomomis žiniomis bei
konsultacijomis, taip pat susilaikyti nuo
plataus deleguotųjų teisės aktų naudojimo
(94 dalis);
–
užtikrinti, kad valdžios institucijos
visuomet tenkintų ombudsmeno prašymų
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suteikti informacijos, kad ombudsmeno
pranešimai būtų aptariami Parlamente,
kad ombudsmeno tarnyba būtų
reglamentuojama konstituciniu lygmeniu
ir kad Informacijos laisvės įstatymas būtų
atnaujintas (100–101 dalys);
–
pertvarkyti nuolatinių sekretorių
skyrimo procesą tokiu būdu, kad
nuopelnais grindžiamą atranką vykdytų
Nepriklausoma valstybės tarnybos
komisija, o ne ministras pirmininkas
(119–120 punktai);
–
rimtai apriboti „patikimų pozicijų
ar asmenų“ praktiką ir nustatyti aiškias
taisykles ir konstitucijos pataisą, kuri būtų
šios praktikos reguliavimo pagrindas ir
sistema (129 punktas);
–
pakeisti policijos komisaro skyrimo
procedūrą, t. y. užtikrinti, kad jis būtų
grindžiamas nuopelnais, surengiant viešą
konkursą (134 dalis);
Or. en

AM\1181070LT.docx

LT

PE637.673v01-00
Suvienijusi įvairovę

LT

