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În acest stadiu, Comisia urmărește îndeaproape aspectele legate de statul de drept în Malta, în cadrul 
semestrului european. În raportul de țară din 2018 referitor la Malta s-a subliniat deja existența unor 
deficiențe în ceea ce privește cadrul judiciar și de combatere a corupției1, iar într-una din 
recomandările specifice pentru Malta, adoptate de Consiliu în iulie 2018, s-a recomandat 
consolidarea cadrului general de guvernanță prin asigurarea punerii în aplicare eficace a cadrului de 
combatere a spălării banilor și prin continuarea intensificării luptei împotriva corupției2. Raportul de 
țară din 2019 referitor la Malta confirmă faptul că există deficiențe în cadrul anticorupție și atrage 
atenția asupra riscului de conflict de interese la diferite niveluri de guvernare. În raportul de țară se 
menționează, de asemenea, că recentele reforme în domeniul justiției nu au asigurat încă pe deplin 
independența sistemului judiciar3. 

Comisia este la curent cu recomandările formulate de Comisia de la Veneția în avizul său din 14 
decembrie 2018 privind mecanismele constituționale, separarea puterilor, independența sistemului 
judiciar și asigurarea respectării legii. În acest aviz sunt menționate, printre altele, preocupări legate 
de independența sistemului judiciar, numirea magistraților și dublul rol al procurorului general în 
calitate de consilier/reprezentant al guvernului și procuror. 

Comisia salută intenția guvernului maltez, exprimată în scrisoarea pe care i-a adresat-o Comisiei la 
21 martie 2019, de a continua reformele, inclusiv în ceea ce privește sistemul judiciar și rolul 
procurorului general.

Comisia va urmări îndeaproape măsurile concrete luate de autoritățile malteze ca răspuns la avizul 
Comisiei de la Veneția și este dispusă să le ofere sprijin dacă este necesar.

Comisia nu va ezita să ia măsuri, dacă este nevoie, pentru a asigura respectarea statului de drept și a 
dreptului UE.
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