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27.3.2019 B8-0230/20

Pozmeňujúci návrh 20
Sven Giegold, Judith Sargentini
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte 
a na Slovensku

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 9a. vyzýva inštitúcie EÚ a členské 
štáty, aby začali nezávislé medzinárodné 
verejné vyšetrovanie vraždy Daphne 
Caruanovej Galiziovej, ako aj údajných 
prípadov korupcie, finančných trestných 
činov, prania špinavých peňazí, podvodov 
a daňových únikov, o ktorých informovala 
a do ktorých boli zapojení vysoko 
postavení súčasní a bývalí verejní činitelia 
Malty; 
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27.3.2019 B8-0230/21

Pozmeňujúci návrh 21
Sven Giegold, Judith Sargentini
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte 
a na Slovensku

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta nedávne výsledky vyšetrovania 
a následné zatknutie štyroch osôb, ktoré 
sú v súčasnosti obvinené v súvislosti s 
vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej, v septembri 2018; 
vyzýva orgány presadzovania práva, aby 
všetkými dostupnými prostriedkami 
pokračovali vo vyšetrovaní na 
vnútroštátnej, ako aj na medzinárodnej 
úrovni s cieľom postaviť pred súd tých, 
ktorí si túto vraždu objednali alebo sa na 
nej podieľali, a to aj predĺžením dohody 
spoločného vyšetrovacieho tímu aj po 
apríli 2019; 

12. víta skutočnosť, že slovenské orgány 
vzniesli obvinenia proti údajnému 
objednávateľovi vrážd Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej a proti údajným 
páchateľom týchto vrážd; vyzýva orgány 
presadzovania práva, aby všetkými 
dostupnými prostriedkami pokračovali vo 
vyšetrovaní na vnútroštátnej, ako aj na 
medzinárodnej úrovni, a to aj predĺžením 
dohody spoločného vyšetrovacieho tímu aj 
po apríli 2019, a aby zabezpečili, že všetky 
aspekty prípadu vrátane všetkých 
prípadných politických väzieb na trestné 
činy sa v plnej miere vyšetria;
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27.3.2019 B8-0230/22

Pozmeňujúci návrh 22
Sven Giegold, Judith Sargentini
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte 
a na Slovensku

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poznamenáva, že súčasné 
rozpočtové a ľudské zdroje a mandáty 
Europolu a Eurojustu nepostačujú na to, 
aby tieto agentúry poskytovali úplnú a 
proaktívnu pridanú hodnotu EÚ pri vedení 
vyšetrovaní prípadov, ako sú vraždy 
Daphne Caruanovej Galiziovej a Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej;

23. poznamenáva, že súčasné 
rozpočtové a ľudské zdroje a mandáty 
Europolu a Eurojustu nepostačujú na to, 
aby tieto agentúry poskytovali úplnú a 
proaktívnu pridanú hodnotu EÚ pri vedení 
vyšetrovaní prípadov, ako sú vraždy 
Daphne Caruanovej Galiziovej a Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej; žiada, aby sa Europolu a 
Eurojustu pridelili ďalšie zdroje na 
vyšetrovanie tohto druhu v blízkej 
budúcnosti;
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27.3.2019 B8-0230/23

Pozmeňujúci návrh 23
Sven Giegold, Judith Sargentini
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte 
a na Slovensku

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. víta zverejnenie správy Komisie o 
systémoch udeľovania občianstva a 
povolení na pobyt investorom, ale 
vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom 
údajov v nej uvedených; vyzýva Komisiu, 
aby pokračovala v monitorovaní rozsahu a 
vplyvu rôznych systémov udeľovania 
občianstva a povolení na pobyt investorom 
v EÚ s osobitným zameraním na procesy 
náležitej starostlivosti, profily a činnosti 
príjemcov, možné vplyvy na cezhraničnú 
trestnú činnosť a integritu schengenského 
priestoru; vyzýva Komisiu, aby sa v rámci 
schengenského hodnotiaceho mechanizmu 
zamerala na systémy udeľovania 
občianstva a povolení na pobyt investorom 
a aby predložila legislatívny návrh, v 
ktorom sa stanovia jasné obmedzenia pre 
udeľovanie občianstva a povolení na pobyt 
investorom; 

38. víta zverejnenie správy Komisie o 
systémoch udeľovania občianstva a 
povolení na pobyt investorom, ale 
vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom 
údajov v nej uvedených; vyzýva Komisiu, 
aby pokračovala v monitorovaní rozsahu a 
vplyvu rôznych systémov udeľovania 
občianstva a povolení na pobyt investorom 
v EÚ s osobitným zameraním na procesy 
náležitej starostlivosti, profily a činnosti 
príjemcov, možné vplyvy na cezhraničnú 
trestnú činnosť a integritu schengenského 
priestoru; vyzýva členské štáty, aby čo 
najskôr ukončili všetky existujúce systémy 
udeľovania občianstva a povolení na 
pobyt za investície; vyzýva Komisiu, aby 
sa medzičasom v rámci schengenského 
hodnotiaceho mechanizmu zamerala na 
systémy udeľovania občianstva a povolení 
na pobyt investorom a aby predložila 
legislatívny návrh, v ktorom sa stanovia 
jasné obmedzenia pre udeľovanie 
občianstva a povolení na pobyt investorom;
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