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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 B8-0230/14

Τροπολογία 14
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την επιστολή του 
Πρωθυπουργού της Μάλτας με 
ημερομηνία 13 Μαρτίου 2019·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 B8-0230/15

Τροπολογία 15
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
στο πλαίσιο της έρευνας «Egrant» δεν 
είναι διαθέσιμη στο κοινό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα διαθέσιμα συμπεράσματα δεν 
επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς που 
συνδέουν την κυριότητα της Egrant Inc. με 
τον μαλτέζο πρωθυπουργό και τη σύζυγό 
του· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ο 
πρωθυπουργός, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο 
προϊστάμενος του γραφείου του 
πρωθυπουργού και ο υπεύθυνος 
επικοινωνίας του πρωθυπουργού έχουν 
πρόσβαση στην πλήρη έκθεση της 
έρευνας·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
στο πλαίσιο της έρευνας «Egrant» δεν 
είναι διαθέσιμη στο κοινό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα διαθέσιμα συμπεράσματα, τα 
οποία δημοσιεύθηκαν μετά από μακρά 
διαδικασία εξέτασης, δεν επιβεβαιώνουν 
τους ισχυρισμούς που συνδέουν την 
κυριότητα της Egrant Inc. με τον μαλτέζο 
πρωθυπουργό και τη σύζυγό του και 
αναφέρουν ότι τα περισσότερα έγγραφα 
που χρησιμοποιήθηκαν για να στηριχθούν 
οι κατηγορίες είχαν παραποιηθεί. 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ο 
πρωθυπουργός, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο 
προϊστάμενος του γραφείου του 
πρωθυπουργού και ο υπεύθυνος 
επικοινωνίας του πρωθυπουργού έχουν 
πρόσβαση στην πλήρη έκθεση της 
έρευνας·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 B8-0230/16

Τροπολογία 16
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Μάλτας να εφαρμόσουν 
όλες ανεξαιρέτως τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βενετίας, ενδεχομένως και 
αναδρομικά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ευθυγράμμιση των προηγούμενων και 
τρεχουσών αποφάσεων, θέσεων και δομών 
με τις εν λόγω συστάσεις, και 
συγκεκριμένα:

30. χαιρετίζει την πρόσφατη 
ανακοίνωση της κυβέρνησης της Μάλτας 
σύμφωνα με την οποία δρομολογήθηκαν 
οι νομοθετικές διαδικασίες για την 
εφαρμογή του μεγαλύτερου μέρους των 
συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας· 
καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο 
της Μάλτας να εφαρμόσουν όλες 
ανεξαιρέτως τις συστάσεις της Επιτροπής 
της Βενετίας, ενδεχομένως και 
αναδρομικά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βελτίωση των προηγούμενων και 
τρεχουσών αποφάσεων, θέσεων και δομών 
σύμφωνα με τις εν λόγω συστάσεις, και 
συγκεκριμένα:
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 B8-0230/17

Τροπολογία 17
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας 
να καταργήσει τα προγράμματα χορήγησης 
ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε 
επενδυτές, και να αναθέσει μια 
ανεξάρτητη και διεθνή έρευνα σχετικά με 
τις επιπτώσεις αυτής της πώλησης όσον 
αφορά τις ικανότητες των αρχών επιβολής 
της Μάλτας για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, τα άλλα είδη 
διασυνοριακού εγκλήματος και την 
ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν·

33. καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας 
να καταργήσει τα προγράμματα χορήγησης 
ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε 
επενδυτές, και να συνεχίσει την 
ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις 
επιπτώσεις αυτής της πώλησης όσον 
αφορά τις ικανότητες των αρχών επιβολής 
της Μάλτας για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, τα άλλα είδη 
διασυνοριακού εγκλήματος και την 
ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 B8-0230/18

Τροπολογία 18
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
στα αρμόδια μέλη της κυβέρνησης της 
Μάλτας να διασφαλίσουν την απόσυρση, 
με άμεση ισχύ, των μηνύσεων για 
συκοφαντική δυσφήμιση που εκκρεμούν 
εις βάρος της πενθούσας οικογένειας της 
Daphne Caruana Galizia, να απέχουν από 
τη χρήση των νόμων περί συκοφαντικής 
δυσφήμισης για να δεσμεύουν τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των 
επικριτικών δημοσιογράφων και να 
μεταρρυθμίσουν τις σχετικές νομοθετικές 
διατάξεις που χρησιμοποιούνται για να 
παρεμποδίζεται το έργο των 
δημοσιογράφων·

διαγράφεται
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

27.3.2019 B8-0230/19

Τροπολογία 19
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
H κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, 
ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45α. ενθαρρύνει τον διαρκή διάλογο 
μεταξύ των αρμόδιων μελών της 
κυβέρνησης της Μάλτας όσον αφορά την 
απόσυρση των μηνύσεων για 
συκοφαντική δυσφήμιση που εκκρεμούν 
εις βάρος της πενθούσας οικογένειας της 
Daphne Caruana Galizia, και 
επιδοκιμάζει την πρόσφατη 
μεταρρύθμιση των νομοθετικών 
διατάξεων της Μάλτας περί Τύπου, με 
την οποία αφαιρούνται η δυνατότητα 
δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων 
των δημοσιογράφων και η δυνατότητα 
χρήσης της εντολή κατάσχεσης·

Or. en


