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27.3.2019 B8-0230/12

Pozmeňujúci návrh 12
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte 
a na Slovensku

Návrh uznesenia
Názov Kapitola III

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ÚSTAVNÉ PROBLÉMY NA MALTE A 
NA SLOVENSKU

INŠTITUCIONÁLNE PROBLÉMY NA 
MALTE A NA SLOVENSKU

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/13

Pozmeňujúci návrh 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte 
a na Slovensku

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva vládu a parlament Malty, 
aby vykonali všetky odporúčania 
Benátskej komisie bez výnimky, a to v 
prípade potreby aj retroaktívne, s cieľom 
zabezpečiť, aby sa dosiahol súlad 
minulých a súčasných rozhodnutí, 
stanovísk a štruktúr s týmito 
odporúčaniami, a najmä aby:
– posilnili nezávislosť, právomoci v 
oblasti dohľadu a spôsobilosti členov 
maltskej poslaneckej snemovne, a to 
najmä sprísnením pravidiel o 
nezlučiteľnosti a zabezpečením 
primeranej mzdy a nestrannej podpory;
– verejne oznamovali voľné 
pracovné miesta na sudcovské funkcie 
(ods. 44);
– zmenili zloženie komisie pre 
menovanie sudcov tak, aby aspoň 
polovicu jej členov tvorili sudcovia zvolení 
ich kolegami, a aby tejto komisii udelili 
právomoc zoradiť kandidátov na základe 
zásluh a priamo navrhnúť kandidátov na 
vymenovanie prezidentovi, a to aj v 
prípade menovania predsedu najvyššieho 
súdu (ods. 44);
– udelili komisii pre správu 
súdnictva právomoc odvolávať sudcov a 

30. vyzýva vládu a parlament Malty, 
aby zaručili a podporovali účinný systém 
inštitucionálnych kontrol a rovnováhy s 
cieľom v praxi uplatňovať zásady deľby 
moci a nezávislosti súdnictva a zároveň 
zabezpečili, aby médiá a občianska 
spoločnosť mohli riadne plniť svoju 
úlohu verejného strážcu, čo je nevyhnutný 
predpoklad skutočného dodržiavania 
zásady právneho štátu, vychádzajúc z 
príslušných odporúčaní Benátskej 
komisie;
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zabezpečili odvolacie konanie na súde pre 
disciplinárne opatrenia uložené touto 
komisiou (ods. 53);
– vytvorili funkciu nezávislého 
riaditeľa prokuratúry, ktorý bude 
zodpovedný za všetky verejné trestné 
stíhania a prevezme súčasné úlohy 
generálneho prokurátora v oblasti 
stíhania, ako aj úlohy polície v oblasti 
stíhania a súdneho vyšetrovania podľa 
odporúčania Benátskej komisie (ods. 61-
73); vyzýva vládu Malty, aby prípadného 
nového riaditeľa prokuratúry podrobila 
súdnemu preskúmaniu, najmä pokiaľ ide 
o rozhodnutia o nestíhaní (ods. 68, 73);
– uskutočnili reformu stálej komisie 
proti korupcii (PCAC) zabezpečením toho, 
aby bol proces menovania v menšej miere 
závislý od výkonnej zložky, najmä 
predsedu vlády, a aby správy PCAC 
skutočne viedli k trestným stíhaniam; 
zvážili tiež možnosť, aby PCAC podávala 
správy priamo novému riaditeľovi 
prokuratúry (ods. 72);
– iniciovali ústavnú reformu s 
cieľom zabezpečiť, aby rozsudky 
ústavného súdu viedli k zrušeniu 
ustanovení vyhlásených za protiústavné 
bez toho, aby musel zasiahnuť parlament 
(ods. 79);
– upustili od praxe poslancov na 
čiastočný úväzok, zvýšili plat poslancov, 
obmedzili menovania poslancov do 
úradne menovaných orgánov, poskytli 
poslancom dostatok podporných 
pracovníkov, nezávislé znalosti a 
poradenstvo a zdržali sa rozsiahleho 
využívania delegovaných právnych 
predpisov (ods. 94);
– zabezpečili, aby orgány v plnej 
miere plnili žiadosti ombudsmana o 
informácie, aby správy ombudsmana boli 
predmetom diskusie v Parlamente, aby bol 
úrad ombudsmana upravený ústavou a 
aby bol novelizovaný zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám (odseky 100 – 
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101);
– upravili postup menovania stálych 
tajomníkov tak, aby boli vyberaní na 
základe zásluh nezávislou komisiou pre 
verejnú službu, a nie predsedom vlády 
(odseky 119 – 120);
– výrazne obmedzili prax využívania 
„funkcií alebo osôb založených na 
dôvere“, zaviedli jasné zákonné pravidlá a 
prijali ústavné zmeny, ktoré predstavujú 
základ a rámec pre úpravu tohto postupu 
(ods. 129);
– zmenili postup menovania 
policajného prezidenta tak, aby bol 
založený na zásluhách, a to zavedením 
verejného výberového konania (ods. 134);

Or. en


