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Amendamentul 12
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Titlu – capitolul II

Propunerea de rezoluție Amendamentul

PROVOCĂRI CONSTITUȚIONALE ÎN 
MALTA ȘI SLOVACIA

PROVOCĂRI INSTITUȚIONALE ÎN 
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Amendamentul 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită guvernul și parlamentul 
Maltei să aplice toate recomandările 
Comisiei de la Veneția, fără excepție, 
inclusiv în mod retroactiv atunci când este 
cazul, astfel încât să se asigure că 
deciziile, pozițiile și structurile din trecut 
și din prezent respectă aceste recomandări 
și, mai ales:
– să consolideze independența, 
competențele de supraveghere și 
capacitățile membrilor Camerei 
Reprezentanților din Malta, în special 
prin înăsprirea normelor privind 
incompatibilitățile și prin prevederea unui 
salariu adecvat și a unui sprijin imparțial;
– să anunțe public posturile vacante 
pentru funcțiile judiciare (punctul 44);
– să modifice componența JAC, 
pentru a permite ca cel puțin jumătate din 
membrii săi să fie judecători aleși de 
colegii lor și să confere JAC competența 
de a clasa candidații pe criterii de merit și 
de a-i propune direct președintelui pentru 
numire, inclusiv în cazul numirii 
președintelui Curții Supreme (punctul 
44);
– să acorde competența de revocare 
a judecătorilor și magistraților Comisiei 
pentru administrarea justiției și să 

30. invită guvernul și parlamentul 
Maltei să garanteze și să promoveze un 
sistem eficace de ponderi și contraponderi 
instituționale pentru a conferi un efect 
practic principiilor separării puterilor și 
independenței judiciare, asigurând 
totodată că mass-media și societatea civilă 
pot să își îndeplinească așa cum trebuie 
rolul de „câine de pază” public, ca o 
condiție preliminară necesară pentru 
conformitatea efectivă cu statul de drept, 
pe baza recomandărilor relevante ale 
Comisiei de la Veneția;
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introducă o cale de atac în instanță 
împotriva măsurilor disciplinare impuse 
de această comisie (punctul 53);
– să înființeze un birou al unui 
director independent al parchetelor (DIP), 
care să fie responsabil de toate parchetele, 
preluând sarcinile de urmărire penală ale 
actualului procuror general, precum și 
sarcinile de aceeași natură ale poliției și 
organelor judiciare de anchetă, în 
conformitate cu recomandările Comisiei 
de la Veneția (punctele 61-73); invită 
guvernul maltez să supună controlului 
judiciar acest eventual nou director 
independent al parchetelor, în special în 
ceea ce privește deciziile de neurmărire 
penală (punctele 68 și 73);
– să reformeze Comisia permanentă 
anti-corupție (CPAC), atât printr-un 
proces de numire mai puțin dependent de 
executiv și în special de prim-ministru, cât 
și asigurându-se că rapoartele comisiei 
conduc efectiv la urmăriri penale; să ia, 
de asemenea, în considerare opțiunea ca 
CPAC să raporteze direct noului DIP 
(punctul 72);
– să inițieze o reformă 
constituțională pentru ca hotărârile Curții 
Constituționale să conducă, fără ca 
Parlamentul să intervină, la anularea 
dispozițiilor considerate neconstituționale 
(punctul 79);
– să elimine practica de a avea 
deputați cu fracțiune de normă, să 
majoreze salariul deputaților, să limiteze 
numirea deputaților la organismele 
desemnate oficial, să le pună la dispoziție 
personal de asistență suficient, precum și 
informații și consiliere independentă și să 
evite utilizarea pe scară largă a legislației 
delegate (punctul 94);
– să se asigure că autoritățile 
răspund întru totul cererilor de informații 
ale Ombudsmanului, că rapoartele 
Ombudsmanului sunt dezbătute în 
Parlament, că funcția Ombudsmanului 
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este reglementată la nivel constituțional și 
că Legea privind libertatea de informare 
este actualizată (punctele 100-101);
– să reconfigureze procedura de 
desemnare a secretarilor permanenți, și 
anume printr-o selecție bazată pe merit, 
efectuată de o Comisie independentă a 
funcției publice, și nu de prim-ministru 
(punctele 119-120);
– să limiteze drastic practica 
„pozițiilor sau a persoanelor cu 
încredere” și să introducă norme juridice 
clare și un amendament constituțional 
care să constituie baza și cadrul 
reglementării acestei practici (punctul 
129);
– să schimbe procedura de numire a 
comisarului de poliție, introducând un 
concurs public și bazând-o pe merit 
(punctul 134);
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