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De Commissie volgt de kwesties met betrekking tot de rechtsstaat in Malta nauwlettend in het kader
van het Europees semester. In het landverslag 2018 voor Malta werd reeds gewezen op
tekortkomingen in het justitieel kader en het kader voor corruptiebestrijding1 en in een van de
landspecifieke aanbevelingen voor Malta die de Raad in juli 2018 heeft aangenomen, werd
aanbevolen het algemene bestuurskader te versterken door de effectieve handhaving van het
antiwitwaskader te waarborgen en de strijd tegen corruptie verder op te voeren2. Het landverslag
2019 voor Malta bevestigt dat het kader voor corruptiebestrijding tekortkomingen vertoont, en vestigt
de aandacht op het risico van belangenconflicten op verschillende bestuursniveaus. Voorts wordt in
het landverslag opgemerkt dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht nog niet volledig wordt
gewaarborgd door de recente justitiële hervormingen3.
De Commissie is op de hoogte van de aanbevelingen van de Commissie van Venetië in haar advies
van 14 december 2018 over constitutionele regelingen, de scheiding der machten en de
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en rechtshandhavingsinstanties. In het advies uit de
Commissie van Venetië onder meer haar bezorgdheid over de onafhankelijkheid van de rechterlijke
macht, rechterlijke benoemingen en de dubbele rol van de procureur-generaal als
adviseur/vertegenwoordiger van de regering en als aanklager.
De Commissie is verheugd over het voornemen van de Maltese regering (brief aan de Commissie van
21 maart 2019) om de hervormingen voort te zetten, ook wat betreft de rechterlijke macht en de rol
van de procureur-generaal.
De Commissie zal de concrete maatregelen die de Maltese autoriteiten naar aanleiding van het
advies van de Commissie van Venetië nemen, nauwlettend volgen en is bereid de Maltese
autoriteiten op passende wijze te ondersteunen.
De Commissie zal niet aarzelen om zo nodig stappen te ondernemen teneinde de rechtsstaat en het
EU-recht te handhaven.
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