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Muudatusettepanek 20
Sven Giegold, Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltal ja Slovakkias

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 9 a. palub, et ELi institutsioonid ja 
liikmesriigid algataksid sõltumatu 
rahvusvahelise avaliku uurimise Daphne 
Caruana Galizia mõrva ning tema 
teatatud väidetavate korruptsiooni, 
finantskuritegude, rahapesu, pettuse ja 
maksudest kõrvalehoidumise juhtumite 
kohta, millega on seotud Malta praegused 
ja endised kõrged ametiisikud; 
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Muudatusettepanek 21
Sven Giegold, Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltal ja Slovakkias

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. peab tervitatavaks uurimise 
viimatisi järeldusi ja asjaolu, et selle 
tulemusel vahistati neli isikut, kellele on 
nüüd esitatud süüdistus 2018. aasta 
septembris toime pandud Ján Kuciaki ja 
Martina Kušnírová mõrva uurimise 
raames; palub õiguskaitseasutustel jätkata 
kõikide kättesaadavate vahendite abil (sh 
ühise uurimisrühma lepingu pikendamine 
pärast 2019. aasta aprilli) uurimist nii riigi 
kui ka rahvusvahelisel tasandil, et anda 
kohtu alla need, kes mõrva tellisid või olid 
sellega seotud; 

12. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
Slovakkia ametiasutused esitasid 
süüdistuse Ján Kuciaki ja Martina 
Kušnírová mõrvade väidetavale tellijale 
ning mõrvade väidetavatele 
toimepanijatele; palub õiguskaitseasutustel 
jätkata kõikide kättesaadavate vahendite 
abil (sh ühise uurimisrühma lepingu 
pikendamine pärast 2019. aasta aprilli) 
uurimist nii riigi kui ka rahvusvahelisel 
tasandil ning tagada, et täielikult 
uuritakse juhtumi kõiki aspekte, 
sealhulgas võimalikke poliitilisi seoseid 
nende kuritegudega;
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Sven Giegold, Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltal ja Slovakkias

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. märgib, et Europoli ja Eurojusti 
praegused eelarvevahendid ja inimressursid 
ning volitused ei ole piisavad selleks, et 
kõnealused ametid saaksid aktiivselt ja 
täies ulatuses pakkuda ELi lisaväärtust, 
viies läbi uurimisi selliste juhtumite puhul 
nagu Daphne Caruana Galizia ning Ján 
Kuciaki ja Martina Kušnírová mõrvad;

23. märgib, et Europoli ja Eurojusti 
praegused eelarvevahendid ja inimressursid 
ning volitused ei ole piisavad selleks, et 
kõnealused ametid saaksid aktiivselt ja 
täies ulatuses pakkuda ELi lisaväärtust, 
viies läbi uurimisi selliste juhtumite puhul 
nagu Daphne Caruana Galizia ning Ján 
Kuciaki ja Martina Kušnírová mõrvad; 
nõuab, et Europolile ja Eurojustile 
eraldataks lähiajal täiendavaid vahendeid 
sedalaadi uurimiste läbiviimiseks;
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Sven Giegold, Judith Sargentini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltal ja Slovakkias

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. väljendab heameelt investoritele 
kodakondsuse ja elamisloa andmise 
kavasid käsitleva komisjoni aruande 
avaldamise üle, kuid peab murettekitavaks 
selles esitatud andmete vähesust; kutsub 
komisjoni üles endiselt jälgima 
mitmesuguste investoritele kodakondsuse 
ja elamisloa andmise kavade ulatust ja 
mõju ELis, pöörates erilist tähelepanu 
hoolsusmeetmetele, kavades osalejate 
profiilile ja tegevusele, piiriülesele 
kuritegevusele avalduvale võimalikule 
mõjule ja Schengeni ala terviklikkusele; 
palub, et komisjon käsitleks investoritele 
kodakondsuse ja elamisloa andmise 
kavasid selgesõnaliselt Schengeni 
hindamismehhanismi raames ning esitaks 
seadusandliku ettepaneku, milles 
sätestatakse investoritele kodakondsuse ja 
elamisloa andmise kavadele selged piirid; 

38. väljendab heameelt investoritele 
kodakondsuse ja elamisloa andmise 
kavasid käsitleva komisjoni aruande 
avaldamise üle, kuid peab murettekitavaks 
selles esitatud andmete vähesust; kutsub 
komisjoni üles endiselt jälgima 
mitmesuguste investoritele kodakondsuse 
ja elamisloa andmise kavade ulatust ja 
mõju ELis, pöörates erilist tähelepanu 
hoolsusmeetmetele, kavades osalejate 
profiilile ja tegevusele, piiriülesele 
kuritegevusele avalduvale võimalikule 
mõjule ja Schengeni ala terviklikkusele; 
kutsub liikmesriike üles kaotama niipea 
kui võimalik järk-järgult kõik 
olemasolevad investoritele kodakondsuse 
ja elamisloa andmise kavad; palub, et 
komisjon käsitleks seni investoritele 
kodakondsuse ja elamisloa andmise 
kavasid selgesõnaliselt Schengeni 
hindamismehhanismi raames ning esitaks 
seadusandliku ettepaneku, milles 
sätestatakse investoritele kodakondsuse ja 
elamisloa andmise kavadele selged piirid;
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