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27.3.2019 B8-0230/12

Ändringsförslag 12
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och 
Slovakien

Förslag till resolution
Rubrik 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

KONSTITUTIONELLA UTMANINGAR 
I MALTA OCH SLOVAKIEN

INSTITUTIONELLA UTMANINGAR I 
MALTA OCH SLOVAKIEN

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/13

Ändringsförslag 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och 
Slovakien

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet uppmanar 
Maltas regering och parlament att tillämpa 
alla Venedigkommissionens 
rekommendationer utan undantag, även 
retroaktivt när så krävs, för att säkerställa 
att tidigare och nuvarande beslut, 
positioner och strukturer görs förenliga 
med dessa rekommendationer, och i 
synnerhet att
– stärka oberoendet, befogenheterna 
för tillsyn och kapaciteten hos 
ledamöterna i Maltas representanthus, i 
synnerhet genom att göra reglerna om 
oförenliga uppdrag hårdare och genom 
att erbjuda tillfredsställande löner och 
opartiskt stöd,
– offentligen utlysa lediga 
domartjänster (punkt 44),
– ändra sammansättningen i 
kommittén för domarutnämning så att 
minst hälften av dess medlemmar är 
domare som valts ut av sina kollegor samt 
ge kommittén befogenhet att rangordna 
de sökande utifrån deras meriter och 
föreslå dessa sökande direkt för 
presidenten för utnämning, även när det 
gäller utnämning av hovrättspresident 
(punkt 44),

30. Europaparlamentet uppmanar 
Maltas regering och parlament att 
garantera och främja ett effektivt system 
med institutionella kontroller och 
motvikter för att omsätta principerna om 
maktdelning och rättsväsendets oberoende 
i praktiken och samtidigt se till att 
medierna och civilsamhället till fullo kan 
fullgöra sin roll som samhällsbevakare, 
vilket är en nödvändig förutsättning för 
att rättsstatens principer verkligen ska 
kunna efterlevas, utgående från 
Venedigkommissionens relevanta 
rekommendationer.
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– ge kommissionen för rättskipning 
(Commission for the Administration of 
Justice) befogenhet att avsätta domare 
och att föreskriva en möjlighet att 
överklaga de disciplinära åtgärder som 
vidtagits av denna kommission (punkt 53),
– inrätta ett ämbete i form av en 
oberoende riksåklagare som ska ansvara 
för alla allmänna åtal och ta över såväl de 
åtalsrelaterade uppgifter som i dag är 
justitiekanslerns ansvar som de 
åtalsrelaterade uppgifter som i dag är 
polisens ansvar, eller som ingår i 
undersökningsdomarnas förundersökning 
om misstänkt mord, i enlighet med 
Venedigkommissionens 
rekommendationer (punkterna 61–73); 
parlamentet uppmanar Maltas regering 
att låta denna potentiella nyinrättade 
riksåklagare bli föremål för en rättslig 
kontroll, i synnerhet när det gäller beslut 
om att inte väcka åtal (punkterna 68 och 
73),
– reformera den ständiga 
kommissionen mot korruption, både 
genom att säkerställa ett 
utnämningsförfarande som är mer 
oberoende från den verkställande makten, 
och i synnerhet från premiärministern, 
och genom att säkerställa att 
kommissionens rapporter faktiskt leder till 
åtal; dessutom bör möjligheten att låta 
kommissionen rapportera direkt till en 
nyinrättad riksåklagare övervägas (punkt 
72),
– inleda en konstitutionell reform 
för att säkerställa att beslut från 
författningsdomstolen kommer att leda till 
att bestämmelser som konstaterats stå i 
strid med konstitutionen ogiltigförklaras, 
utan parlamentets ingripande (punkt 79),
– avskaffa systemet med 
deltidsledamöter av parlamentet, höja 
parlamentsledamöternas löner, begränsa 
utnämningen av parlamentsledamöter till 
offentligen utsedda organ, ställa 
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tillräckligt med stödpersonal, oberoende 
kunskap och rådgivning till 
parlamentsledamöternas förfogande samt 
upphöra med den omfattande 
tillämpningen av delegerad lagstiftning 
(punkt 94),
– säkerställa att myndigheterna 
tillgodoser alla begäranden om 
information från ombudsmannen, att 
ombudsmannens rapporter diskuteras i 
parlamentet, att ombudsmannaämbetet 
regleras i konstitutionen och att lagen om 
informationsfrihet uppdateras (punkterna 
100–101),
– göra om förfarandet för 
utnämning av förvaltningschefer, 
närmare bestämt genom att i stället för 
premiärministern låta en oberoende 
tjänstemannakommission göra urvalet, 
baserat på meriter (punkterna 119–120),
– kraftigt begränsa systemet med 
bemyndigade personer eller positioner 
och införa tydliga rättsregler och en 
konstitutionsändring som lägger grunden 
och ramen för regleringen av detta system 
(punkt 129), och
– ändra förfarandet för 
utnämningen av polischefen, närmare 
bestämt genom att låta det grundas på 
meriter genom införandet av ett offentligt 
ansökningsförfarande (punkt 134).

Or. en


