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27.3.2019 B8-0230/12

Amendement 12
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Titel Hoofdstuk III

Ontwerpresolutie Amendement

CONSTITUTIONELE PROBLEMEN IN 
MALTA EN SLOWAKIJE

INSTITUTIONELE PROBLEMEN IN 
MALTA EN SLOWAKIJE

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/13

Amendement 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in 
het bijzonder in Malta en Slowakije

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt er bij de regering en het 
parlement van Malta op aan om zonder 
uitzondering alle aanbevelingen van de 
Commissie van Venetië ten uitvoer te 
leggen, en waar nodig dit ook met 
terugwerkende kracht te doen, om ervoor 
te zorgen dat alle besluiten, standpunten 
en structuren uit heden en verleden in 
overeenstemming zijn met deze 
aanbevelingen, en met name
– de onafhankelijkheid en 
controlerende bevoegdheden van en de 
criteria die gelden voor de leden van het 
Maltese parlement te versterken en aan te 
scherpen, met name door invoering van 
strengere regels inzake incompatibiliteiten 
en door te zorgen voor een passend salaris 
en onpartijdige ondersteuning;
– vacatures voor rechterlijke posten 
openbaar te maken (par. 44);
– de samenstelling van het JAC 
aldus te wijzigen dat de helft van de leden 
bestaat uit rechters die gekozen worden 
door vakgenoten, en het JAC te 
bevoegdheid toe te kennen kandidaten een 
rangorde toe te kennen op basis van hun 
verdienste en deze kandidaten 
rechtstreeks bij de president van Malta 
voor te dragen voor benoeming, en dit op 

30. dringt er bij de regering en het 
parlement van Malta op aan om de 
invoering van een doeltreffend systeem 
van institutionele controlemechanismen te 
waarborgen en te bevorderen, als 
praktische toepassing van de beginselen 
van de machtenscheiding en de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht, en er tegelijkertijd voor te zorgen 
dat de media en het maatschappelijk 
middenveld hun rol van publieke 
waakhond naar behoren kunnen 
vervullen, als noodzakelijke voorwaarde 
voor de daadwerkelijke naleving van het 
beginsel van de rechtsstaat, voortbouwend 
op de relevante aanbevelingen van de 
Commissie van Venetië;
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dezelfde wijze te doen bij de benoeming 
van de opperrechter (par. 44);
– de Commissie voor rechtsbedeling 
de bevoegdheid toe te kennen om rechters 
of magistraten te schorsen en te voorzien 
in de mogelijkheid om tegen disciplinaire 
maatregelen van die commissie bij een 
rechter in beroep te gaan (par. 53);
– het ambt van onafhankelijk hoofd 
van het openbaar ministerie in te stellen, 
met verantwoordelijkheid voor alle 
strafvervolgingen, dat de huidige taken op 
het gebied van vervolging overneemt van 
de procureur-generaal, alsmede de taken 
op het gebied van vervolging van de 
politie en op het gebied van onderzoek 
door een rechter, zoals aanbevolen door 
de Commissie van Venetië (par. 61 t/m 
73); te bepalen dat dit mogelijk nieuw in 
te stellen hoofd van het openbaar 
ministerie onderworpen is aan 
rechterlijke toetsing, met name als het 
gaat om besluiten om niet tot vervolging 
over te gaan (par. 68 en 73);
– de PCAC te hervormen, enerzijds 
door een benoemingsprocedure in te 
voeren die minder afhankelijk is van de 
uitvoerende macht, met name de minister-
president, en anderzijds door erop toe te 
zien dat de PCAC-rapporten ook 
daadwerkelijk tot vervolging leiden; na te 
denken over de mogelijkheid om de PCAC 
rechtstreeks te laten rapporteren aan het 
nieuwe hoofd van het openbaar ministerie 
(par. 72);
– een constitutionele hervorming 
door te voeren om te waarborgen dat de 
uitspraken van het Constitutioneel Hof, 
zonder dat het Parlement hierbij een rol 
hoeft te spelen, leiden tot nietigverklaring 
van bepalingen die ongrondwettelijk 
worden bevonden (par. 79);
– de praktijk van het in deeltijd 
uitoefenen van het ambt van 
parlementslid af te schaffen, het salaris 
van parlementsleden te verhogen, de 
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benoeming van parlementsleden in 
officiële organen te beperken, ervoor te 
zorgen dat parlementsleden kunnen 
beschikken over voldoende ondersteunend 
personeel en dat aan parlementsleden 
kennis en advies geboden wordt, en op 
veel minder ruime schaal gebruik te 
maken van gedelegeerde wetgeving (par. 
94);
– ervoor te zorgen dat verzoeken om 
informatie van de ombudsman volledig 
worden ingewilligd door de autoriteiten, 
dat de verslagen van de ombudsman in 
het parlement worden besproken, dat het 
ambt van ombudsman in de grondwet 
wordt vastgelegd en dat de wet op de 
vrijheid van informatie wordt 
geactualiseerd (par. 100 en 101);
– de procedure voor de benoeming 
van permanente secretarissen te 
hervormen, namelijk door de selectie niet 
meer te laten plaatsvinden door de 
minister-president, maar door een 
onafhankelijke commissie voor 
ambtenarenzaken, die besluit op basis van 
verdienste (par.119 en 120);
– de praktijk van 
"vertrouwensposities of 
vertrouwenspersonen" verregaand te 
beperken en in verband hiermee 
duidelijke rechtsregels vast te stellen en 
een wijziging van de grondwet door te 
voeren, als basis en kader voor de 
regulering van deze praktijk (par. 129);
– de procedure voor de benoeming 
van commissaris van politie te wijzigen, 
met name door bij deze procedure uit te 
gaan van de verdiensten van kandidaten, 
en hiervoor een openbaar vergelijkend 
onderzoek te organiseren (par. 134);

Or. en


