
AM\1181073RO.docx PE637.673v01-00

RO Unită în diversitate RO

27.3.2019 B8-0230/20

Amendamentul 20
Sven Giegold, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 9a. invită instituțiile UE și statele 
membre să inițieze o anchetă publică 
internațională independentă cu privire la 
asasinarea lui Daphne Caruana Galizia și 
la presupusele cazuri de corupție, 
infracțiuni financiare, spălare de bani, 
fraudă și evaziune fiscală raportate de 
aceasta, în care sunt implicați foști și 
actuali funcționari publici de rang înalt 
din Malta; 
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27.3.2019 B8-0230/21

Amendamentul 21
Sven Giegold, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută constatările recente ale 
anchetei și arestarea a patru persoane 
care au fost puse sub acuzare în legătură 
cu ancheta privind asasinarea lui Ján 
Kuciak și a Martinei Kušnírová, în 
septembrie 2018; invită autoritățile de 
aplicare a legii să continue investigațiile, 
atât la nivel național, cât și la nivel 
internațional, prin toate mijloacele 
disponibile, pentru a aduce în fața justiției 
persoanele care au comanditat sau au fost 
implicate în asasinat, inclusiv prin 
prelungirea Acordului echipei comune de 
anchetă după aprilie 2019; 

12. salută acuzațiile aduse de autoritățile 
slovace împotriva presupusului instigator 
la asasinarea lui Ján Kuciak și a Martinei 
Kušnírová, precum și împotriva 
presupușilor autori ai asasinatelor; invită 
autoritățile de aplicare a legii să continue 
investigațiile, atât la nivel național, cât și la 
nivel internațional, prin toate mijloacele 
disponibile, inclusiv prin prelungirea 
Acordului echipei comune de anchetă 
după aprilie 2019, și să asigure că toate 
aspectele cazului sunt investigate pe 
deplin, inclusiv orice posibile legături 
politice cu infracțiunile;
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27.3.2019 B8-0230/22

Amendamentul 22
Sven Giegold, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. observă că actualele resurse 
bugetare și umane și mandatele Europol și 
Eurojust nu sunt suficiente pentru ca aceste 
agenții să ofere o valoare adăugată totală și 
proactivă la nivelul UE în efectuarea de 
investigații în cazuri precum cele ale 
asasinatelor lui Daphne Caruana Galizia, 
Ján Kuciak și Martina Kušnírová;

23. observă că actualele resurse 
bugetare și umane și mandatele Europol și 
Eurojust nu sunt suficiente pentru ca aceste 
agenții să ofere o valoare adăugată totală și 
proactivă la nivelul UE în efectuarea de 
investigații în cazuri precum cele ale 
asasinatelor lui Daphne Caruana Galizia, 
Ján Kuciak și Martina Kušnírová; solicită 
ca, în viitorul apropiat, să fie alocate 
resurse suplimentare Europol și Eurojust 
pentru investigații de acest gen;
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27.3.2019 B8-0230/23

Amendamentul 23
Sven Giegold, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută publicarea raportului 
Comisiei privind „Regimurile de cetățenie 
și reședință pentru investitori”, dar își 
exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa 
datelor; invită Comisia să continue 
monitorizarea amplorii și a impactului 
diferitelor sisteme de cetățenie și de 
reședință pentru investitori din UE, 
acordând o atenție deosebită proceselor de 
diligență necesară, profilurilor și 
activităților beneficiarilor, potențialelor 
efecte asupra criminalității transfrontaliere 
și integrității spațiului Schengen; invită 
Comisia să abordeze explicit, în cadrul 
mecanismului de evaluare a Schengen, 
regimurile de cetățenie și reședință pentru 
investitori și să prezinte o propunere 
legislativă care să stabilească limite clare 
pentru aceste regimuri; 

38. salută publicarea raportului Comisiei 
privind „Regimurile de cetățenie și 
reședință pentru investitori”, dar își 
exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa 
datelor; invită Comisia să continue 
monitorizarea amplorii și a impactului 
diferitelor sisteme de cetățenie și de 
reședință pentru investitori din UE, 
acordând o atenție deosebită proceselor de 
diligență necesară, profilurilor și 
activităților beneficiarilor, potențialelor 
efecte asupra criminalității transfrontaliere 
și integrității spațiului Schengen; invită 
statele membre să elimine treptat, cât mai 
curând posibil, toate regimurile de 
acordare a cetățeniei sau a reședinței 
pentru investitori existente; invită Comisia 
să abordeze explicit între timp, în cadrul 
mecanismului de evaluare a Schengen, 
regimurile de cetățenie și reședință pentru 
investitori și să prezinte o propunere 
legislativă care să stabilească limite clare 
pentru aceste regimuri;

Or. en


