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Poprawka 20
Sven Giegold, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Stan praworządności i zwalczania korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 9a. wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do zainicjowania 
niezależnego międzynarodowego 
dochodzenia publicznego w sprawie 
zabójstwa Daphne Caruany Galizii oraz 
zgłoszonych przez nią domniemanych 
przypadków korupcji, przestępstw 
finansowych, prania pieniędzy, oszustw i 
uchylania się od opodatkowania, których 
mieliby się dopuścić obecni i byli wysocy 
rangą maltańscy urzędnicy państwowi; 
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27.3.2019 B8-0230/21

Poprawka 21
Sven Giegold, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Stan praworządności i zwalczania korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne ustalenia dochodzenia i 
wynikające z nich aresztowanie czterech 
osób, którym postawiono zarzuty w 
związku z dochodzeniem w sprawie 
zabójstwa Jána Kuciaka i Martiny 
Kušnírovej we wrześniu 2018 r.; wzywa 
organy ścigania do kontynuowania 
dochodzenia na szczeblu krajowym i 
międzynarodowym, z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych środków, aby 
postawić przed sądem osoby, które zleciły 
to zabójstwo lub były w nie zaangażowane, 
co wiąże się z przedłużeniem porozumienia 
w sprawie wspólnego zespołu 
dochodzeniowo-śledczego, które normalnie 
wygasa z końcem kwietnia 2019 r.; 

12. z zadowoleniem przyjmuje wysunięte 
przez władze słowackie zarzuty przeciwko 
domniemanemu podżegającemu do 
zamordowania Jána Kuciaka i Martiny 
Kušnírovej, a także przeciwko 
domniemanym sprawcom tej zbrodni; 
wzywa organy ścigania do kontynuowania 
dochodzenia na szczeblu krajowym i 
międzynarodowym, z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych środków, aby 
postawić przed sądem osoby, które zleciły 
to zabójstwo lub były w nie zaangażowane, 
co wiąże się z przedłużeniem porozumienia 
w sprawie wspólnego zespołu 
dochodzeniowo-śledczego, które normalnie 
wygasa z końcem kwietnia 2019 r., oraz do 
zagwarantowania, że wszystkie aspekty 
sprawy, w tym potencjalne polityczne 
związki z tymi zbrodniami, zostały w pełni 
zbadane;
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Poprawka 22
Sven Giegold, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Stan praworządności i zwalczania korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zauważa, że obecne zasoby 
budżetowe i ludzkie oraz mandaty 
Europolu i Eurojustu nie są wystarczające, 
aby te agencje zapewniły pełną i 
proaktywną wartość dodaną UE w 
prowadzeniu dochodzeń, takich jak 
dochodzenia w sprawie zabójstwa Daphne 
Caruany Galizii oraz Jána Kuciaka i 
Martiny Kušnírovej;

23. zauważa, że obecne zasoby 
budżetowe i ludzkie oraz mandaty 
Europolu i Eurojustu nie są wystarczające, 
aby te agencje zapewniły pełną i 
proaktywną wartość dodaną UE w 
prowadzeniu dochodzeń, takich jak 
dochodzenia w sprawie zabójstwa Daphne 
Caruany Galizii oraz Jána Kuciaka i 
Martiny Kušnírovej; wzywa do 
przydzielenia agencjom Europol i 
Eurojust dodatkowych środków na 
przeprowadzanie tego typu dochodzeń w 
najbliższej przyszłości;
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Poprawka 23
Sven Giegold, Judith Sargentini
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Stan praworządności i zwalczania korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. z zadowoleniem przyjmuje publikację 
sprawozdania Komisji na temat 
programów obywatelstwa i ułatwień 
pobytowych dla inwestorów, jest jednak 
zaniepokojony niewielką ilością danych 
zawartych w tym sprawozdaniu; wzywa 
Komisję do dalszego monitorowania skali i 
wpływu różnych programów obywatelstwa 
i ułatwień pobytowych dla inwestorów w 
UE, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów należytej staranności, profili i 
działań beneficjentów, potencjalnych 
skutków dla przestępczości transgranicznej 
oraz dla integralności strefy Schengen; 
wzywa Komisję do wyraźnego zajęcia się 
kwestią programów obywatelstwa i 
ułatwień pobytowych dla inwestorów w 
ramach mechanizmu oceny Schengen oraz 
do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego, w którym zostaną 
określone wyraźne ograniczenia dotyczące 
tych programów; 

38. z zadowoleniem przyjmuje publikację 
sprawozdania Komisji na temat 
programów obywatelstwa i ułatwień 
pobytowych dla inwestorów, jest jednak 
zaniepokojony niewielką ilością danych 
zawartych w tym sprawozdaniu; wzywa 
Komisję do dalszego monitorowania skali i 
wpływu różnych programów obywatelstwa 
i ułatwień pobytowych dla inwestorów w 
UE, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów należytej staranności, profili i 
działań beneficjentów, potencjalnych 
skutków dla przestępczości transgranicznej 
oraz dla integralności strefy Schengen; 
wzywa państwa członkowskie do jak 
najszybszego wycofania się ze wszystkich 
obowiązujących programów obywatelstwa 
dla inwestorów i programów złotych wiz; 
wzywa Komisję, aby do tego czasu 
wyraźnie zajęła się kwestią programów 
obywatelstwa i ułatwień pobytowych dla 
inwestorów w ramach mechanizmu oceny 
Schengen oraz do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego, w którym zostaną 
określone wyraźne ograniczenia dotyczące 
tych programów;
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