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27.3.2019 B8-0230/20

Grozījums Nr. 20
Sven Giegold, Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Stāvoklis tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā 
un Slovākijā

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 9.a aicina ES iestādes un dalībvalstis 
sākt neatkarīgu un starptautisku publisko 
izmeklēšanu par Daphne Caruana Galizia 
slepkavību un iespējamiem korupcijas, 
finanšu noziegumu, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas, krāpšanas un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 
gadījumiem, par kuriem viņa ziņojusi un 
kuros iesaistītas augsta ranga pašreizējās 
un bijušās Maltas valsts amatpersonas; 
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27.3.2019 B8-0230/21

Grozījums Nr. 21
Sven Giegold, Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Stāvoklis tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā 
un Slovākijā

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē nesenos izmeklēšanas 
iznākumus un izrietošo četru personu 
apcietināšanu, kuriem tagad ir izvirzītas 
apsūdzības sakarā ar Ján Kuciak un 
Martina Kušnírová slepkavību 2018. gada 
septembrī; aicina tiesībaizsardzības 
iestādes turpināt izmeklēšanu gan valsts, 
gan starptautiskā līmenī, izmantojot visus 
pieejamos līdzekļus — arī pagarinot 
vienošanos par kopējo izmeklēšanas grupu 
uz laiku pēc 2019. gada aprīļa —, lai 
sauktu pie atbildības personas, kas 
pasūtīja slepkavību vai tajā iesaistījās; 

12. atzinīgi vērtē Slovākijas iestāžu celtās 
apsūdzības iespējamajam Ján Kuciak un 
Martina Kušnírová slepkavības 
pasūtītājam, kā arī šo slepkavību 
iespējamajiem izpildītājiem; aicina 
tiesībaizsardzības iestādes turpināt 
izmeklēšanu gan valsts, gan starptautiskā 
līmenī, izmantojot visus pieejamos 
līdzekļus — arī pagarinot vienošanos par 
kopējo izmeklēšanas grupu uz laiku pēc 
2019. gada aprīļa —, un nodrošināt, ka 
tiek pilnībā izmeklēti visi lietas aspekti, arī 
iespējamas politiskas saiknes ar šiem 
noziegumiem;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/22

Grozījums Nr. 22
Sven Giegold, Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Stāvoklis tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā 
un Slovākijā

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. konstatē, ka pašreizējie Eiropola un 
Eurojust budžeta resursi, cilvēkresursi un 
pilnvaras nav pietiekamas, lai šīs aģentūras 
varētu nodrošināt pilnīgu un proaktīvu ES 
pievienoto vērtību tādās izmeklēšanās kā 
Daphne Caruana Galizia slepkavības lietā 
un Ján Kuciak un Martina Kušnírová 
slepkavības lietā;

23. konstatē, ka pašreizējie Eiropola un 
Eurojust budžeta resursi, cilvēkresursi un 
pilnvaras nav pietiekamas, lai šīs aģentūras 
varētu nodrošināt pilnīgu un proaktīvu ES 
pievienoto vērtību tādās izmeklēšanās kā 
Daphne Caruana Galizia slepkavības lietā 
un Ján Kuciak un Martina Kušnírová 
slepkavības lietā; aicina Eiropolam un 
Eurojust tuvākajā laikā piešķirt papildu 
resursus šādām izmeklēšanām;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/23

Grozījums Nr. 23
Sven Giegold, Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā
Stāvoklis tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā (ES), jo īpaši Maltā 
un Slovākijā

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 
publicējusi ziņojumu par ieguldītāju 
pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmām, 
taču pauž bažas par to, ka ziņojumā trūkst 
datu; aicina Komisiju turpināt uzraudzīt, 
kāds mērogs un ietekme ir dažādajām 
ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās 
atļaujas shēmām ES, īpaši pievēršoties 
pienācīgas rūpības procesiem, saņēmēju 
profiliem un darbībām, potenciālajai 
ietekmei uz pārrobežu noziedzību un 
Šengenas zonas integritāti; aicina Komisiju 
ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās 
atļaujas shēmām tieši pievērsties Šengenas 
izvērtēšanas mehānismā un nākt klajā ar 
leģislatīvā akta priekšlikumu, kur būtu 
skaidri noteikti ierobežojumi ieguldītāju 
pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmām; 

38. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 
publicējusi ziņojumu par ieguldītāju 
pilsonības un uzturēšanās atļaujas shēmām, 
taču pauž bažas par to, ka ziņojumā trūkst 
datu; aicina Komisiju turpināt uzraudzīt, 
kāds mērogs un ietekme ir dažādajām 
ieguldītāju pilsonības un uzturēšanās 
atļaujas shēmām ES, īpaši pievēršoties 
pienācīgas rūpības procesiem, saņēmēju 
profiliem un darbībām, potenciālajai 
ietekmei uz pārrobežu noziedzību un 
Šengenas zonas integritāti; aicina 
dalībvalstis pēc iespējas drīz pakāpeniski 
likvidēt visas esošās shēmas, ar ko piešķir 
pilsonības un uzturēšanās tiesības 
apmaiņā pret ieguldījumiem; aicina 
Komisiju tikmēr ieguldītāju pilsonības un 
uzturēšanās atļaujas shēmām tieši 
pievērsties Šengenas izvērtēšanas 
mehānismā un nākt klajā ar leģislatīvā akta 
priekšlikumu, kur būtu skaidri noteikti 
ierobežojumi ieguldītāju pilsonības un 
uzturēšanās atļaujas shēmām;
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