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30. wzywa rząd i parlament Malty do 
wdrożenia wszystkich bez wyjątku zaleceń 
Komisji Weneckiej, w stosownych 
przypadkach również z mocą wsteczną, 
tak aby zapewnić zgodność przeszłych i 
aktualnych decyzji, stanowisk i struktur z 
tymi zaleceniami, a w szczególności do:
– wzmocnienia niezależności, 
uprawnień kontrolnych i zdolności 
członków maltańskiej Izby 
Reprezentantów, w szczególności poprzez 
zaostrzenie przepisów dotyczących zakazu 
łączenia stanowisk oraz zapewnienie 
odpowiedniego wynagrodzenia i 
bezstronnego wsparcia;
– publicznego ogłaszania wolnych 
stanowisk sędziowskich (pkt 44);
– zmiany składu komitetu ds. 
mianowań sądowych, tak aby co najmniej 
połowę jego członków stanowili sędziowie 
wybierani przez środowisko sędziowskie, a 
także do nadania temu komitetowi 
uprawnień do szeregowania kandydatów 
na podstawie osiągnięć i bezpośredniego 
proponowania tych kandydatów do 
mianowania przez prezydenta, również w 
przypadku mianowania prezesa Sądu 
Najwyższego (pkt 44);
– przyznania komisji ds. 

30. wzywa rząd i parlament Malty do 
zagwarantowania i promowania 
skutecznego systemu instytucjonalnych 
mechanizmów kontroli i równowagi, aby 
nadać praktyczny wymiar zasadom 
podziału władzy i niezależności sądów 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że 
media i społeczeństwo obywatelskie będą 
mogły właściwie pełnić funkcję 
społecznego nadzoru, co stanowi 
konieczny warunek wstępny do 
rzeczywistego przestrzegania zasad 
państwa prawa, w oparciu o odpowiednie 
zalecenia Komisji Weneckiej;
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administracji wymiaru sprawiedliwości 
uprawnienia do odwoływania sędziów, a 
także zapewnienia możliwości odwołania 
się do sądu od środków dyscyplinarnych 
nałożonych przez tę komisję (ust. 53);
– utworzenia urzędu niezależnego 
dyrektora prokuratury, który byłby 
odpowiedzialny za wszelkie oskarżenia 
publiczne, przejąłby obecne zadania 
prokuratorskie prokuratora generalnego, 
a także zadania prokuratorskie policji 
oraz dochodzenia sędziowskie, zgodnie z 
zaleceniami Komisji Weneckiej (pkt 61–
73); wzywa rząd Malty do poddania tego 
potencjalnie nowo ustanowionego organu 
kontroli sądowej, w szczególności w 
odniesieniu do decyzji o niewszczynaniu 
postępowania (pkt 68, 73);
– zreformowania PCAC, zarówno 
poprzez zapewnienie procesu mianowania 
w mniejszym stopniu zależnego od władzy 
wykonawczej, w szczególności od 
premiera, oraz poprzez zapewnienie, że 
sprawozdania PCAC prowadzą do 
faktycznych oskarżeń; należy również 
rozważyć możliwość składania 
sprawozdań przez PCAC bezpośrednio 
nowo powołanemu dyrektorowi 
prokuratury (pkt 72);
– zainicjowania reformy 
konstytucyjnej w celu dopilnowania, by 
wyroki Trybunału Konstytucyjnego 
prowadziły, bez konieczności ingerencji 
Parlamentu, do anulowania przepisów 
uznanych za niezgodne z konstytucją (pkt 
79);
– zniesienia możliwości pełnienia 
mandatu posła w niepełnym wymiarze 
godzin, do zwiększenia wynagrodzenia 
posłów, ograniczenia powoływania posłów 
do oficjalnie powołanych organów, 
zapewnienia posłom wystarczającej liczby 
personelu wspomagającego oraz 
niezależnej wiedzy i doradztwa, a także 
powstrzymania się od szerokiego 
stosowania aktów delegowanych (pkt 94);
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– dopilnowania, by władze w pełni 
stosowały się do wniosków o informacje 
kierowanych przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich, by jego sprawozdania były 
omawiane w Parlamencie, by jego urząd 
został uregulowany na poziomie 
konstytucyjnym oraz by zaktualizowano 
ustawę o wolności informacji (pkt 100–
101);
– zmiany procedury mianowania 
stałych sekretarzy, którzy powinni być 
wybierani w oparciu o zasługi przez 
niezależną komisję służby cywilnej, a nie 
przez premiera (pkt 119–120);
– poważnego ograniczenia praktyki 
„stanowisk lub osób cieszących się 
zaufaniem” oraz wprowadzenia jasnych 
przepisów prawnych i zmiany konstytucji, 
aby zapewnić podstawę i ramy regulacyjne 
tej praktyki (ust. 129);
– zmiany procedury mianowania 
komisarza policji, tak by była oparta na 
osiągnięciach, co wiąże się z 
wprowadzeniem otwartego konkursu (pkt 
134);
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