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27.3.2019 B8-0230/20

Predlog spremembe 20
Sven Giegold, Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 9a. poziva institucije in države članice 
EU, naj sprožijo neodvisno mednarodno 
javno preiskavo umora Daphne Caruana 
Galizia in domnevnih primerov korupcije, 
finančnih kaznivih dejanj, pranja 
denarja, goljufij in davčne utaje, o katerih 
je umorjena poročala in v katere so 
vpleteni sedanji in nekdanji visoki javni 
uradniki na Malti; 
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27.3.2019 B8-0230/21

Predlog spremembe 21
Sven Giegold, Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja nedavne ugotovitve 
preiskav in posledične aretacije štirih 
oseb, ki so bile zdaj obtožene v zvezi s 
preiskavo umora Jána Kuciaka in Martine 
Kušnírove septembra 2018; poziva organe 
za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj, naj z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi nadaljujejo 
preiskave na nacionalni in mednarodni 
ravni, da bi privedle pred sodišče tiste, ki 
so naročili ta umor ali so pri njem 
sodelovali, tudi tako, da podaljšajo 
sporazum o skupni preiskovalni skupini po 
aprilu 2019; 

12. pozdravlja, da so slovaške oblasti že 
vložile obtožnico zoper domnevne 
naročnike in izvajalce umora Jána Kuciaka 
in Martine Kušnírove; poziva organe za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj, naj z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi nadaljujejo 
preiskave na nacionalni in mednarodni 
ravni, tudi tako, da podaljšajo sporazum o 
skupni preiskovalni skupini po aprilu 2019 
in zagotovijo, da se vsi vidiki tega primera 
dodobra preiščejo, vključno z morebitnimi 
političnimi povezavami s temi kaznivimi 
dejanji;
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27.3.2019 B8-0230/22

Predlog spremembe 22
Sven Giegold, Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. opaža, da sedanji proračunski in 
človeški viri ter mandata Europola in 
Eurojusta ne zadostujeta, da bi te agencije 
nudile polno in proaktivno dodano 
vrednost EU pri izvajanju preiskav, kot v 
primerih umorov Daphne Caruana Galizia, 
Jána Kuciaka in Martine Kušnírove;

23. opaža, da sedanji proračunski in 
človeški viri ter mandata Europola in 
Eurojusta ne zadostujeta, da bi te agencije 
nudile polno in proaktivno dodano 
vrednost EU pri izvajanju preiskav, kot v 
primerih umorov Daphne Caruana Galizia, 
Jána Kuciaka in Martine Kušnírove; 
poziva, naj se Europolu in Eurojustu v 
bližnji prihodnosti namenijo dodatna 
sredstva za tovrstne preiskave;
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27.3.2019 B8-0230/23

Predlog spremembe 23
Sven Giegold, Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na 
Malti in Slovaškem

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja objavo poročila 
Komisije o shemah državljanstva in 
prebivališča za vlagatelje, vendar je 
zaskrbljen, ker nudi le malo podatkov; 
poziva Komisijo, naj še naprej spremlja 
obseg in učinek različnih shem 
državljanstva in prebivališča za vlagatelje v 
EU, pri čemer naj se posebej osredotoči na 
postopke skrbnega pregleda, profile in 
dejavnosti upravičencev, morebitne učinke 
na čezmejni kriminal in integriteto 
schengenskega območja; poziva Komisijo, 
naj v okviru schengenskega ocenjevalnega 
mehanizma izrecno obravnava sheme 
državljanstva in prebivališča za vlagatelje 
ter naj pripravi zakonodajni predlog, ki bo 
določal jasne omejitve za te sheme; 

38. pozdravlja objavo poročila Komisije o 
shemah državljanstva in prebivališča za 
vlagatelje, vendar je zaskrbljen, ker nudi le 
malo podatkov; poziva Komisijo, naj še 
naprej spremlja obseg in učinek različnih 
shem državljanstva in prebivališča za 
vlagatelje v EU, pri čemer naj se posebej 
osredotoči na postopke skrbnega pregleda, 
profile in dejavnosti upravičencev, 
morebitne učinke na čezmejni kriminal in 
integriteto schengenskega območja; poziva 
države članice, naj čim prej postopno 
opustijo vse obstoječe programe 
državljanstvo za naložbe ali prebivališče 
za naložbe; poziva Komisijo, naj medtem v 
okviru schengenskega ocenjevalnega 
mehanizma izrecno obravnava sheme 
državljanstva in prebivališča za vlagatelje 
ter naj pripravi zakonodajni predlog, ki bo 
določal jasne omejitve za te sheme;

Or. en


