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27.3.2019 B8-0230/20

Alteração 20
Sven Giegold, Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Situação do Estado de direito e da luta contra a corrupção na UE, especificamente em Malta e 
na Eslováquia

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 9-A. Insta as instituições da UE e os 
Estados-Membros a abrirem um inquérito 
público internacional independente ao 
assassinato de Daphne Caruana Galizia e 
aos alegados casos de corrupção, 
criminalidade financeira, branqueamento 
de capitais, fraude e evasão fiscal por ela 
relatados, que envolvem altos 
funcionários públicos, atuais e antigos, de 
Malta; 

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/21

Alteração 21
Sven Giegold, Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Situação do Estado de direito e da luta contra a corrupção na UE, especificamente em Malta e 
na Eslováquia

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Congratula-se com as recentes 
conclusões da investigação e subsequente 
detenção de quatro pessoas que foram 
agora acusadas no âmbito da investigação 
dos assassínios de Ján Kuciak e Martina 
Kušnírová em setembro de 2018; insta as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei a prosseguirem a investigação, tanto a 
nível nacional como internacional, por 
todos os meios ao seu dispor, de modo a 
levar a julgamento as pessoas que 
ordenaram ou participaram no assassínio, 
nomeadamente prorrogando o acordo da 
equipa de investigação conjunta para além 
de abril de 2019; 

12. Congratula-se com a acusação 
deduzida pelas autoridades eslovacas 
contra o alegado instigador dos 
assassínios de Ján Kuciak e de Martina 
Kušnírová, bem como contra os alegados 
autores dos assassínios; insta as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei a prosseguirem a investigação, tanto a 
nível nacional como internacional, por 
todos os meios ao seu dispor, 
nomeadamente prorrogando o acordo da 
equipa de investigação conjunta para além 
de abril de 2019, e a zelar por que todos os 
aspetos do caso sejam plenamente 
investigados, incluindo as eventuais 
ligações políticas aos crimes;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/22

Alteração 22
Sven Giegold, Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Situação do Estado de direito e da luta contra a corrupção na UE, especificamente em Malta e 
na Eslováquia

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Observa que os atuais recursos 
orçamentais e humanos e os mandatos da 
Europol e da Eurojust não bastam para que 
estas agências proporcionem um valor 
acrescentado pleno e proactivo da UE na 
realização de investigações, como nos 
casos dos assassínios de Daphne Caruana 
Galizia e de Ján Kuciak e Martina 
Kušnírová;

23. Observa que os atuais recursos 
orçamentais e humanos e os mandatos da 
Europol e da Eurojust não bastam para que 
estas agências proporcionem um valor 
acrescentado pleno e proactivo da UE na 
realização de investigações, como nos 
casos dos assassínios de Daphne Caruana 
Galizia e de Ján Kuciak e Martina 
Kušnírová; solicita que sejam atribuídos 
mais recursos à Europol e à Eurojust 
para este tipo de investigações num futuro 
próximo;

Or. en
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27.3.2019 B8-0230/23

Alteração 23
Sven Giegold, Judith Sargentini
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
Situação do Estado de direito e da luta contra a corrupção na UE, especificamente em Malta e 
na Eslováquia

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

38. Congratula-se com a publicação do 
relatório da Comissão intitulado «Regimes 
dos Estados-Membros para a concessão de 
cidadania ou de residência a investidores», 
mas está preocupado com a falta de dados 
no relatório; insta a Comissão a continuar a 
acompanhar a escala e o impacto dos 
vários regimes de concessão de cidadania 
ou de residência a investidores na UE, com 
especial destaque para os processos de 
diligência devida, os perfis e as atividades 
dos beneficiários, os potenciais impactos 
na criminalidade transfronteiras e a 
integridade do espaço Schengen; insta a 
Comissão a debruçar-se expressamente 
sobre os regimes de concessão de 
cidadania ou de residência a investidores 
no âmbito do Mecanismo de Avaliação de 
Schengen e a apresentar uma proposta 
legislativa que estabeleça limites claros 
para estes regimes; 

38. Congratula-se com a publicação do 
relatório da Comissão intitulado «Regimes 
dos Estados-Membros para a concessão de 
cidadania ou de residência a investidores», 
mas está preocupado com a falta de dados 
no relatório; insta a Comissão a continuar a 
acompanhar a escala e o impacto dos 
vários regimes de concessão de cidadania 
ou de residência a investidores na UE, com 
especial destaque para os processos de 
diligência devida, os perfis e as atividades 
dos beneficiários, os potenciais impactos 
na criminalidade transfronteiras e a 
integridade do espaço Schengen; insta os 
Estados-Membros a procederem, o mais 
rapidamente possível, à eliminação 
progressiva de todos os regimes de 
concessão de cidadania ou de residência a 
investidores; solicita à Comissão que, 
entretanto, se debruce expressamente 
sobre os regimes de concessão de 
cidadania ou de residência a investidores 
no âmbito do Mecanismo de Avaliação de 
Schengen e apresente uma proposta 
legislativa que estabeleça limites claros 
para estes regimes;

Or. en
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