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Predlog spremembe 12
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in 't Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Naslov poglavja III

Predlog resolucije Predlog spremembe

USTAVNI IZZIVI NA MALTI IN 
SLOVAŠKEM

INSTITUCIONALNI IZZIVI NA MALTI 
IN SLOVAŠKEM
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Predlog spremembe 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in 't Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva vlado in parlament Malte, 
naj brez izjeme izvajata vsa priporočila 
Beneške komisije, tudi retroaktivno, če je 
to primerno, da bi zagotovila uskladitev 
preteklih in sedanjih odločitev, stališč in 
struktur s temi priporočili, še zlasti,
– naj okrepita neodvisnost ter 
pristojnosti nadzora in zmogljivosti 
poslancev predstavniškega doma Malte, še 
posebej z zaostritvijo pravil o 
nezdružljivosti in zagotovitvijo primernih 
plač in nestrankarske podpore;
– naj javno objavljata razpise za 
delovna mesta v sodstvu (odstavek 44);
– spremenita sestavo Odbora za 
imenovanje sodnikov, da bi bila vsaj 
polovica njegovih članov sodnikov, ki so 
jih izvolili njihovi kolegi, ter naj temu 
odboru podelita pristojnost za razvrščanje 
kandidatov na podlagi dosežkov in za 
neposredno predlaganje teh kandidatov v 
imenovanje predsedniku, tudi kar zadeva 
vrhovnega sodnika (odstavek 44);
– naj komisiji za upravljanje sodstva 
podelita pristojnost za odpoklic sodnikov 
in zagotovita možnost pritožbe pred 
sodiščem zoper disciplinske ukrepe, ki jih 
sprejme ta Komisija (odstavek 53);

30. poziva vlado in parlament Malte, 
naj zagotavljata in spodbujata učinkovit 
sistem institucionalnega nadzora in 
ravnotežja, da bi načeli ločitve oblasti in 
neodvisnosti sodstva dobili praktični 
učinek, ter naj obenem zagotavljata, da 
lahko mediji in civilna družba ustrezno 
opravljajo svojo vlogo javnega nadzora 
kot nujni pogoj za dejansko spoštovanje 
načela pravne države, in sicer na podlagi 
ustreznih priporočil Beneške komisije;
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– naj ustanovita urad neodvisnega 
direktorja državnega tožilstva, ki bo 
odgovoren za vse javne pregone in bo 
prevzel sedanje tožilske naloge 
generalnega državnega tožilca, pa tudi 
tožilske naloge policije in sodne preiskave, 
kot je priporočila Beneška komisija 
(odstavki 61–73); poziva malteško vlado, 
naj uvede sodni nadzor nad novim 
uradom, če bo ustanovljen, zlasti v zvezi z 
odločitvami o opustitvi pregona (odstavka 
68 in 73);
– reformirata stalno 
protikorupcijsko komisijo, in sicer tako, 
da zagotovita postopek imenovanja, ki bo 
manj odvisen od izvršne veje oblasti in 
zlasti predsednika vlade, ter da zagotovita, 
da bodo poročila te komisije vodila do 
dejanskih pregonov; naj preučita tudi 
možnost, da bi komisija neposredno 
poročala novoustanovljenemu uradu 
direktorja državnega tožilstva (odstavek 
72);
– naj začneta ustavno reformo in z 
njo zagotovita, da bodo sodbe ustavnega 
sodišča privedle do razveljavitve določb, 
za katere se ugotovi, da so neustavne, ne 
da bi moral pri tem posredovati parlament 
(odstavek 79);
– odpravita prakso, po kateri so 
lahko poslanci zaposleni za polovični 
delovni čas, povečata plačo poslancev, 
omejita imenovanje poslancev v uradno 
imenovane organe, naj poslancem 
zagotovita zadostno podporno osebje ter 
neodvisno znanje in nasvete ter naj se 
vzdržita obsežne uporabe prenesene 
zakonodaje (odstavek 94);
– naj zagotovita, da bodo organi v 
celoti spoštovali zahteve varuha 
človekovih pravic po informacijah, da se 
bo o poročilih varuha razpravljalo v 
parlamentu, da bodo urad varuha urejali 
predpisi na ustavni ravni in da bo zakon o 
svobodi informiranja posodobljen 
(odstavka 100–101);
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– naj preoblikujeta postopek 
imenovanja stalnih sekretarjev, in sicer z 
izborom, ki ga – na podlagi dosežkov – 
opravi neodvisna komisija za javno 
upravo, ne pa predsednik vlade (odstavka 
119–120);
– naj resno omejita prakso 
„zaupanja vrednih položajev ali oseb“ ter 
sprejmeta jasna pravna pravila in ustavno 
spremembo, ki bodo podlaga in okvir za 
ureditev te prakse (odstavek 129);
– naj spremenita postopek 
imenovanja policijskega komisarja, in 
sicer tako, da bo imenovanje temeljilo na 
dosežkih, ter z uvedbo javnega razpisa 
(odstavek 134);
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