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27.3.2019 B8-0230/12

Grozījums Nr. 12
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un 
Slovākijā

Rezolūcijas priekšlikums
III nodaļas virsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

KONSTITUCIONĀLIE IZAICINĀJUMI 
MALTĀ UN SLOVĀKIJĀ

INSTITUCIONĀLIE IZAICINĀJUMI 
MALTĀ UN SLOVĀKIJĀ

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/13

Grozījums Nr. 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Stāvoklis tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanā Eiropas Savienībā, jo īpaši Maltā un 
Slovākijā

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. aicina Maltas valdību un 
parlamentu īstenot visus Venēcijas 
komisijas ieteikumus bez izņēmuma, 
attiecīgā gadījumā arī atpakaļejoši, lai 
tādējādi nodrošinātu, ka līdzšinējie un 
pašreizējie lēmumi, pozīcijas un 
struktūras tiek saskaņotas ar šiem 
ieteikumiem, jo īpaši:
– stiprināt Maltas Pārstāvju palātas 
neatkarību, uzraudzības pilnvaras un 
spējas, it sevišķi — padarot stingrākus 
noteikumus par nesaderību un piedāvājot 
labāku atalgojumu un neitrālu atbalstu;
– publiski izziņot tiesnešu amatu 
vakances (44. punkts);
– mainīt TIK sastāvu, paredzēt, ka 
vismaz pusi locekļu, kas ir tiesneši, var 
ievēlēt to kolēģi, un piešķirt TIK 
kompetenci klasificēt kandidātus uz 
nopelnu pamata un šos kandidātus tieši 
piedāvāt iecelšanai prezidentam, arī 
virstiesneša iecelšanas gadījumā 
(44. punkts);
– pilnvaras atsaukt tiesnešus un 
miertiesnešus piešķirt Tiesu darbības 
komisijai un paredzēt iespēju minētas 
komisijas noteiktus disciplinārpasākumus 
pārsūdzēt tiesā (53. punkts);

30. aicina Maltas valdību un 
parlamentu garantēt un veicināt efektīvu 
institucionālā līdzsvara un atsvara 
sistēmu, lai patiešām īstenotu varas 
sadalījuma un tiesu neatkarības 
principus, vienlaikus nodrošinot, ka 
mediji un pilsoniskā sabiedrība var 
pienācīgi pildīt publiskās uzraudzības 
lomu, kas ir nepieciešams faktiskas 
atbilstības tiesiskumam priekšnosacījums, 
par pamatu izmantojot attiecīgos 
Venēcijas komisijas ieteikumus;
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– izveidot neatkarīga prokuratūru 
direktora (PD) biroju, kas būtu atbildīgs 
par visām prokuratūrām un pārņemtu 
pašreizējos ģenerālprokurora 
prokuratūras uzdevumus, kā arī policijas 
prokuratūras uzdevumus un miertiesnešu 
izmeklēšanas, kā ieteikusi Venēcijas 
komisija (61.–73. punkts); aicina Maltas 
valdību paredzēt, ka šo potenciālo jauno 
PD var pakļaut izskatīšanai tiesā, it 
sevišķi attiecībā uz lēmumiem neveikt 
kriminālvajāšanu (68. un 73. punkts);
– reformēt PPK, gan nodrošinot, ka 
iecelšanas process ir mazāk atkarīgs no 
izpildvaras, sevišķi premjerministra, gan 
nodrošinot, ka PPK ziņojumu rezultātā 
patiešām tiek veikta kriminālvajāšana; 
būtu jāizskata arī iespēja, ka PPK varētu 
tieši ziņot jaunizveidotajam PD 
(72. punkts);
– sākt konstitucionālo reformu, lai 
nodrošinātu, ka Konstitucionālās tiesas 
spriedumu rezultātā — bez vajadzības 
iejaukties parlamentam — noteikumi, kas 
atzīti par nekonstitucionāliem, tiktu 
pasludināti par spēkā neesošiem 
(79. punkts);
– izbeigt praksi, kas pieļauj nepilna 
laika parlamenta deputātus, palielināt 
deputātu algu, ierobežot deputātu 
iecelšanu oficiāli ieceltās struktūrās, 
nodot deputātu rīcībā pietiekamu 
palīgpersonālu un neatkarīgas zināšanas 
un konsultācijas, kā arī atturēties no 
pārmērīga deleģēto tiesību aktu 
izmantojuma (94. punkts);
– nodrošināt, ka iestādes pilnībā 
ievēro ombuda informācijas 
pieprasījumus, ka ombuda ziņojumi tiek 
apspriesti parlamentā, ka ombuda birojs 
tiek reglamentēts konstitucionālā līmenī 
un ka tiek atjaunināts Informācijas 
brīvības likums (100.–101. punkts);
– pārveidot procesu, kā tiek iecelti 
pastāvīgie sekretāri, tā, lai atlasi uz 
nopelnu pamata veiktu neatkarīga 
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civildienesta komisija, nevis 
premjerministrs (119.–120. punkts);
– būtiski ierobežot “uzticamu amatu 
vai personu” praksi un ieviest skaidrus 
noteikumus un konstitucionālu 
grozījumu, kas būtu pamats šīs prakses 
reglamentēšanai (129. punkts);
– mainīt policijas komisāra 
iecelšanas procedūru tā, lai tā būtu uz 
nopelnu pamata, izveidojot atklātu 
konkursu (134. punkts);

Or. en


