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27.3.2019 B8-0230/20

Τροπολογία 20
Sven Giegold, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 9α. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να κινήσουν 
ανεξάρτητη διεθνή δημόσια έρευνα για τη 
δολοφονία της Daphne Caruana Galizia 
και τις καταγγελίες για κρούσματα 
διαφθοράς, οικονομικών εγκλημάτων, 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, απάτης και 
φοροδιαφυγής, στις οποίες είχε προβεί, 
όπου ενέχονται υψηλόβαθμοι νυν και 
τέως δημόσιοι αξιωματούχοι της 
Μάλτας· 
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Τροπολογία 21
Sven Giegold, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα πρόσφατα πορίσματα της έρευνας και 
την επακόλουθη σύλληψη τεσσάρων 
προσώπων στα οποία έχουν τώρα 
απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με την 
έρευνα για τη δολοφονία του Ján Kuciak 
και της Martina Kušnírová τον Σεπτέμβριο 
του 2018· καλεί τις διωκτικές αρχές να 
συνεχίσουν την έρευνα τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο με κάθε μέσο που 
έχουν στη διάθεσή τους, μεταξύ άλλων με 
την παράταση της συμφωνίας της κοινής 
ομάδας έρευνας πέραν του Απριλίου του 
2019, προκειμένου να προσαχθούν 
ενώπιον της δικαιοσύνης οι ηθικοί και 
φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
κατηγορίες που απαγγέλθηκαν από τις 
αρχές της Σλοβακίας κατά του φερόμενου 
ως ηθικού αυτουργού των δολοφονιών 
του Ján Kuciak και της Martina Kušnírová 
καθώς και κατά των φερόμενων ως 
δραστών των δολοφονιών· καλεί τις 
διωκτικές αρχές να συνεχίσουν την έρευνα 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 
με κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους, 
μεταξύ άλλων με την παράταση της 
συμφωνίας της κοινής ομάδας έρευνας 
πέραν του Απριλίου του 2019, και να 
διασφαλίσουν ότι θα διερευνηθούν 
πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολιτικών 
δεσμών με τα εγκλήματα·
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Τροπολογία 22
Sven Giegold, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. διαπιστώνει ότι οι δημοσιονομικοί 
και ανθρώπινοι πόροι καθώς και οι 
αρμοδιότητες της Ευρωπόλ και της 
Eurojust δεν επαρκούν ώστε οι εν λόγω 
οργανισμοί να παράσχουν κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο και προορατικό ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της 
διεξαγωγής ερευνών, όπως στις 
περιπτώσεις των δολοφονιών της Daphne 
Caruana Galizia και των Ján Kuciak και 
Martina Kušnírová·

23. διαπιστώνει ότι οι δημοσιονομικοί 
και ανθρώπινοι πόροι καθώς και οι 
αρμοδιότητες της Ευρωπόλ και της 
Eurojust δεν επαρκούν ώστε οι εν λόγω 
οργανισμοί να παράσχουν κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο και προορατικό ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της 
διεξαγωγής ερευνών, όπως στις 
περιπτώσεις των δολοφονιών της Daphne 
Caruana Galizia και των Ján Kuciak και 
Martina Kušnírová· ζητεί να διατεθούν 
περισσότεροι πόροι στην Ευρωπόλ και 
την Eurojust για τέτοιου είδους έρευνες 
στο εγγύς μέλλον·
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Τροπολογία 23
Sven Giegold, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει τη δημοσίευση της 
έκθεσης της Επιτροπής με τίτλο « Investor 
citizenship and residence schemes» 
(Προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και 
άδειας διαμονής σε επενδυτές) αλλά 
ανησυχεί για την έλλειψη στοιχείων που 
την χαρακτηρίζει· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να παρακολουθεί την κλίμακα 
και τον αντίκτυπο των διαφόρων 
προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και 
άδειας διαμονής στην ΕΕ, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις διαδικασίες δέουσας 
επιμέλειας, το προφίλ και τις 
δραστηριότητες των δικαιούχων, τις 
πιθανές επιπτώσεις στο διασυνοριακό 
έγκλημα, και την ακεραιότητα του Χώρου 
Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να αναφερθεί 
ρητώς στα προγράμματα χορήγησης 
ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε 
επενδυτές στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αξιολόγησης του Σένγκεν και να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση που θέτει σαφή όρια 
στα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας 
και άδειας διαμονής σε επενδυτές· 

38. χαιρετίζει τη δημοσίευση της έκθεσης 
της Επιτροπής με τίτλο « Investor 
citizenship and residence schemes» 
(Προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και 
άδειας διαμονής σε επενδυτές) αλλά 
ανησυχεί για την έλλειψη στοιχείων που 
την χαρακτηρίζει· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να παρακολουθεί την κλίμακα 
και τον αντίκτυπο των διαφόρων 
προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και 
άδειας διαμονής στην ΕΕ, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις διαδικασίες δέουσας 
επιμέλειας, το προφίλ και τις 
δραστηριότητες των δικαιούχων, τις 
πιθανές επιπτώσεις στο διασυνοριακό 
έγκλημα, και την ακεραιότητα του Χώρου 
Σένγκεν· καλεί τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν σταδιακά το συντομότερο 
δυνατό κάθε υφιστάμενη ιθαγένεια λόγω 
επενδύσεων και διαμονής· καλεί την 
Επιτροπή, στο μεταξύ, να αναφερθεί 
ρητώς στα προγράμματα χορήγησης 
ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε 
επενδυτές στο πλαίσιο του μηχανισμού 
αξιολόγησης του Σένγκεν και να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση που θέτει σαφή όρια 
στα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας 
και άδειας διαμονής σε επενδυτές·
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