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27.3.2019 B8-0230/20

Ændringsforslag 20
Sven Giegold, Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Situationen vedrørende retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta 
og Slovakiet

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 9a. opfordrer EU-institutionerne og 
medlemsstaterne til at indlede en 
uafhængig international offentlig 
undersøgelse af mordet på Daphne 
Caruana Galiza og de påståede tilfælde af 
korruption, økonomisk kriminalitet, 
hvidvask, svig og skatteunddragelse, som 
hun har rapporteret om, og som 
involverer nuværende og tidligere 
højtstående embedsmænd i Malta; 

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/21

Ændringsforslag 21
Sven Giegold, Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Situationen vedrørende retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta 
og Slovakiet

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. glæder sig over de seneste 
resultater af undersøgelsen og den deraf 
følgende anholdelse af fire personer, der 
nu er blevet sigtet i forbindelse med 
efterforskningen af mordet på Ján Kuciak 
og Martina Kušnírová i september 2018; 
opfordrer de retshåndhævende 
myndigheder til at fortsætte 
efterforskningen på både nationalt og 
internationalt plan med alle til rådighed 
stående midler for at retsforfølge de 
personer, der fik ordre på eller var 
involveret i mordet, herunder ved at 
forlænge aftalen om et fælles 
efterforskningshold til efter april 2019; 

12. glæder sig over de anklager, som de 
slovakiske myndigheder har rejst mod den 
påståede bagmand bag mordene på Ján 
Kuciak og Martina Kušnírová samt mod de 
påståede gerningsmænd bag mordene; 
opfordrer de retshåndhævende 
myndigheder til at fortsætte 
efterforskningen på både nationalt og 
internationalt plan med alle til rådighed 
stående midler, herunder ved at forlænge 
aftalen om et fælles efterforskningshold 
til efter april 2019, og til at sikre, at alle 
sagens aspekter undersøges til bunds, 
herunder eventuelle politiske forbindelser 
til forbrydelserne;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/22

Ændringsforslag 22
Sven Giegold, Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Situationen vedrørende retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta 
og Slovakiet

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. bemærker, at Europols og Eurojusts 
nuværende budgetmæssige og 
menneskelige ressourcer og mandater ikke 
er tilstrækkelige til, at disse agenturer kan 
skabe fuld og proaktiv europæisk merværdi 
i forbindelse med gennemførelsen af 
efterforskninger som f.eks. i sagerne om 
mordet på Daphne Caruana Galizia, Ján 
Kuciak og Martina Kušnírová;

23. bemærker, at Europols og Eurojusts 
nuværende budgetmæssige og 
menneskelige ressourcer og mandater ikke 
er tilstrækkelige til, at disse agenturer kan 
skabe fuld og proaktiv europæisk merværdi 
i forbindelse med gennemførelsen af 
efterforskninger som f.eks. i sagerne om 
mordet på Daphne Caruana Galizia, Ján 
Kuciak og Martina Kušnírová; opfordrer 
til, at der afsættes flere ressourcer til 
Europol og Eurojust til undersøgelser af 
denne slags i den nærmeste fremtid;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/23

Ændringsforslag 23
Sven Giegold, Judith Sargentini
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Situationen vedrørende retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta 
og Slovakiet

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. glæder sig over offentliggørelsen af 
Kommissionens rapport om 
statsborgerskabs- og opholdsordninger for 
investorer, men er bekymret over manglen 
på data i den; opfordrer Kommissionen til 
fortsat at overvåge omfanget og 
virkningerne af de forskellige 
statsborgerskabs- og opholdsordninger for 
investorer i EU med særligt fokus på due 
diligence-processer, støttemodtagernes 
profiler og aktiviteter, den potentielle 
indvirkning på den grænseoverskridende 
kriminalitet og Schengenområdets 
integritet; opfordrer Kommissionen til at 
behandle spørgsmålet om statsborgerskabs- 
og opholdsordninger for investorer 
udtrykkeligt inden for rammerne af 
Schengenevalueringsmekanismen og til at 
fremsætte et lovforslag, der fastsætter klare 
grænser for statsborgerskabs- og 
opholdsordninger for investorer; 

38. glæder sig over offentliggørelsen af 
Kommissionens rapport om 
statsborgerskabs- og opholdsordninger for 
investorer, men er bekymret over manglen 
på data i den; opfordrer Kommissionen til 
fortsat at overvåge omfanget og 
virkningerne af de forskellige 
statsborgerskabs- og opholdsordninger for 
investorer i EU med særligt fokus på due 
diligence-processer, støttemodtagernes 
profiler og aktiviteter, den potentielle 
indvirkning på den grænseoverskridende 
kriminalitet og Schengenområdets 
integritet; opfordrer medlemsstaterne til 
snarest muligt at udfase alle eksisterende 
statsborgerskabs- og opholdsordninger for 
investorer; opfordrer Kommissionen til i 
mellemtiden at behandle spørgsmålet om 
statsborgerskabs- og opholdsordninger for 
investorer udtrykkeligt inden for rammerne 
af Schengenevalueringsmekanismen og til 
at fremsætte et lovforslag, der fastsætter 
klare grænser for statsborgerskabs- og 
opholdsordninger for investorer;

Or. en


