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27.3.2019 B8-0230/20

Pozměňovací návrh 20
Sven Giegold, Judith Sargentini
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 9a. vyzývá orgány EU a členské státy, 
aby zahájily nezávislé mezinárodní 
veřejné šetření vraždy Daphne Caruanové 
Galiziové a údajných případů korupce, 
finančních trestných činů, praní 
špinavých peněz, podvodů a daňových 
úniků, o nichž informovala, což zahrnuje 
vysoce postavené současné a bývalé 
veřejné činitele na Maltě; 
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27.3.2019 B8-0230/21

Pozměňovací návrh 21
Sven Giegold, Judith Sargentini
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nedávné závěry vyšetřování a 
následné zatčení čtyř osob, které byly 
v souvislosti s vyšetřováním vraždy Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírové obviněny 
v září 2018; vyzývá donucovací orgány, 
aby pokračovaly ve vyšetřování na 
vnitrostátní i na mezinárodní úrovni, a to 
všemi dostupnými prostředky, s cílem 
předat spravedlnosti ty, kdo vraždu 
objednali nebo se na ní podíleli, mimo 
jiné prodloužením platnosti dohody 
společného vyšetřovacího týmu i po dubnu 
2019; 

12. vítá obvinění vznesená slovenskými 
orgány proti údajnému strůjci vraždy Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírové a proti 
údajným pachatelům vražd; vyzývá 
donucovací orgány, aby pokračovaly ve 
vyšetřování na vnitrostátní i na 
mezinárodní úrovni, a to všemi dostupnými 
prostředky, mimo jiné prodloužením 
platnosti dohody společného 
vyšetřovacího týmu i po dubnu 2019, 
a zajistily, aby byly všechny aspekty 
případu plně prošetřeny, včetně 
případných politických vazeb na tyto 
zločiny ;

Or. en



AM\1181073CS.docx PE637.673v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

27.3.2019 B8-0230/22

Pozměňovací návrh 22
Sven Giegold, Judith Sargentini
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že současné 
rozpočtové a lidské zdroje a mandáty 
Europolu a Eurojustu nejsou pro tyto 
agentury dostatečné k tomu, aby 
poskytovaly plnou a proaktivní přidanou 
hodnotu EU při provádění vyšetřování, 
například v případech vraždy Daphne 
Caruanové Galiziové a Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírové;

23. poukazuje na to, že současné 
rozpočtové a lidské zdroje a mandáty 
Europolu a Eurojustu nejsou pro tyto 
agentury dostatečné k tomu, aby 
poskytovaly plnou a proaktivní přidanou 
hodnotu EU při provádění vyšetřování, 
například v případech vraždy Daphne 
Caruanové Galiziové a Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírové; vyzývá k tomu, aby 
byly Europolu a Eurojustu přiděleny další 
zdroje na takováto vyšetřování v blízké 
budoucnosti;
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27.3.2019 B8-0230/23

Pozměňovací návrh 23
Sven Giegold, Judith Sargentini
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá zveřejnění zprávy Komise 
„Režimy občanství pro investory a režimy 
pobytu pro investory v Evropské unii“, 
avšak je znepokojen tím, že zpráva 
neobsahuje dostatečné údaje; vyzývá 
Komisi, aby nadále sledovala rozsah a vliv 
různých režimů občanství a pobytu pro 
investory v EU a zvláště se přitom zaměřila 
na procesy náležité péče, profily a činnosti 
příjemců, potenciální důsledky pro 
přeshraniční trestnou činnosti a integritu 
schengenského prostoru; vyzývá Komisi, 
aby se režimům občanství a pobytu pro 
investory výslovně věnovala v 
schengenském hodnotícím mechanismu, a 
aby předložila legislativní návrhy, které 
pro tyto režimy stanoví jednoznačné limity; 

38. vítá zveřejnění zprávy Komise 
„Režimy občanství pro investory a režimy 
pobytu pro investory v Evropské unii“, 
avšak je znepokojen tím, že zpráva 
neobsahuje dostatečné údaje; vyzývá 
Komisi, aby nadále sledovala rozsah a vliv 
různých režimů občanství a pobytu pro 
investory v EU a zvláště se přitom zaměřila 
na procesy náležité péče, profily a činnosti 
příjemců, potenciální důsledky pro 
přeshraniční trestnou činnosti a integritu 
schengenského prostoru; vyzývá členské 
státy, aby co nejdříve ukončily veškeré 
stávající režimy udělování občanství a 
pobytu investorům; vyzývá Komisi, aby se 
mezitím režimům občanství a pobytu pro 
investory výslovně věnovala v 
schengenském hodnotícím mechanismu, a 
aby předložila legislativní návrhy, které 
pro tyto režimy stanoví jednoznačné limity;

Or. en


