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(2017/2935(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 4, 5, 6, 9 ja 10, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 20, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 47, 

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning sellega 

seotud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat, 

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni ELi kodakondsuse müügi 

kohta1, 

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja arvukaid ÜRO lepinguid inimõiguste 

valdkonnas, mis on kõikidele liikmesriikidele siduvad, 

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatist „ELi uus õigusriigi tugevdamise 

raamistik“ (COM(2014)0158), 

– võttes arvesse 24. oktoobril 2017 täiskogu istungil toimunud arutelu meediavabaduse 

kohta Maltal, 

– võttes arvesse uurivate ajakirjanike rahvusvahelise konsortsiumi ja võrgustiku 

European Investigative Collaborations network poolt Panama dokumentide ja Malta 

dokumentide põhjal tehtud paljastusi,  

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 

ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta2, 

– võttes arvesse oma 24. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni õiguspäraste meetmete kohta 

                                                 
1  ELT C 482, 23.12.2016, lk 117. 
2  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0409. 



 

 

üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet 

avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks1, 

– võttes arvesse rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist 

käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli 

uurimise komisjoni (PANA-komisjon) raportit ja soovitusi ning raporti lisa 

PANA-komisjoni lähetuse kohta Maltale, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, 

vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine, ning arvestades, et 

need väärtused on universaalsed ja kõigil liikmesriikidel ühised; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta on osa liidu esmasest õigusest; 

arvestades, et väljendusvabadus ning meediavabadus ja meedia mitmekesisus on 

sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 11 ning Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 10; arvestades, et kooskõlas Euroopa Liidu 

lepingu artikliga 2, artikli 3 lõikega 1 ja artikliga 7 on liidul võimalus võtta meetmeid, 

kui on vaja kaitsta ühiseid väärtusi, millele liit on rajatud; arvestades, et õigusriigi 

mehhanismi tuleks rakendada võrdse rangusega kõigi liikmesriikide suhtes; 

C. arvestades, et EL on konstitutsiooniline süsteem, mis toimib vastastikusel usaldusel, et 

liikmesriigid tegutsevad kooskõlas demokraatia, õigusriigi ja põhiõigustega;  

D. arvestades, et kohtusüsteemi sõltumatus on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 47 ja 

Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6 ning see on võimude lahususe 

demokraatliku põhimõtte oluline eeldus;  

E. arvestades, et korruptsioonijuhtumeid uuriv Malta ajakirjanik ja blogipidaja Daphne 

Caruana Galizia mõrvati 16. oktoobril 2017 toimunud autopommirünnakus;  

F. arvestades, et see mõrv tõi Maltal tänavatele meeleavaldajad ja kodanikud, kes 

nõuavad õiglust, vastutust ja õigusriigi austamist; 

G. arvestades, et meediapluralismi vaatlusvahendi (Media Pluralism Monitor) 2016. aasta 

aruandes Malta kohta täheldati keskmist (suuremapoolset) ohtu meediaturu 

mitmekesisusele ja poliitilisele sõltumatusele ning tuvastati ohtu suurendavad tegurid, 

nagu ebapiisavad andmed meediaturu kohta, ajakirjanike ja toimetuste sõltumatuse 

ebapiisav kaitse ja eneseregulatsioon, meediaväljaannete otsene kuulumine 

poliitikutele ja meediapädevuse poliitika puudumine2; 

H. arvestades, et 2017. aasta maailma ajakirjandusvabaduse indeksis (mida avaldab 

vabaühendus Piirideta Reporterid) on Maltal peamiseks väljendusvabadust piiravaks 

teguriks peetud sealseid laimamist käsitlevaid seadusi, mida sageli kasutavad eeskätt 

poliitikud ajakirjanike vastu ja mis võimaldab määrata laimamise eest karistuseks 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0402. 
2  Nenadic, Iva, 2016. „Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media 

Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta“. Meedia mitmekesisuse ja 
meediavabaduse keskus. Kättesaadav aadressil http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-
monitor/mpm-2016-results/malta/ 

http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/


 

 

rahatrahvi või vangistuse1;  

I. arvestades, et Malta parlament arutab praegu Malta valitsuse esitatud seaduseelnõu, 

millega lõpetatakse laimu kriminaliseerimine ja kehtestatakse ajutine keeld kasutada 

laimuhagide puhul mis tahes seaduse alusel mis tahes liiki ennetavaid arestimis- või 

vahistamismääruseid2; 

J. arvestades, et Daphne Caruana Galizia vastu olid Malta eri poliitiliste jõudude 

esindajad esitanud arvukalt laimuhagisid;  

K. arvestades, et käesoleval aastal külmutati Daphne Caruana Galizia pangakontod enne 

kohtumenetluse lõppemist kohtu ennetava arestimismääruse alusel seoses ühe ministri 

esitatud laimuhagiga; 

L. arvestades, et Malta meediaväljaannete teatel on rahapesusüüdistuse saanud Pilatuse 

pank (Pilatus Bank) avaldanud neile suurt survet, et nad võtaksid tagasi või 

eemaldaksid panga kohta avaldatud artikleid; arvestades, et Pilatuse pank on algatanud 

USAs kohtumenetluse Malta meediaväljaannete vastu seoses panga maine 

kahjustamisega; arvestades, et Malta rahapesu andmebüroo (FIAU) vastavusaruanne 

näitab, et Pilatuse panga kliendid on peamiselt riikliku taustaga isikud 

Aserbaidžaanist, kuid pank ei rakendanud nende klientide suhtes tugevdatud 

hoolsusmeetmeid, nagu nõutakse rahapesuvastases direktiivis; arvestades, et üks 

võimulolevasse erakonda kuuluv parlamendiliige on nõudnud juurdluse algatamist 

FIAU rikkumisest teataja suhtes; 

M. arvestades, et enne Galizia Daphne Caruana mõrva põgenes riigist üks rikkumisest 

teataja, kellelt saadud teave andis alust riikliku taustaga isikuid puudutavate 

korruptsiooni- ja rahapesusüüdistuste esitamiseks;  

N. arvestades, et Malta valitsus on rakendanud 2013. aastal vastu võetud rikkumisest 

teataja kaitse seadust3 ja on üks vähestest ELi liikmesriikidest, kes on rikkumistest 

teatajate kaitsemeetmed seaduses sätestanud; 

O. arvestades, et vastavalt Malta põhiseadusele ja seadustele nimetab politseiülema 

ametisse peaminister, peaprokuröri nimetab ametisse president peaministri soovitusel 

ning kohtunikud nimetatakse alates 2017. aastast ametisse pärast seda, kui vastav 

komisjon on läbi viinud kandidaatide hindamise4; arvestades, et asjaolu, et valitsusel 

on õigus nimetada ametisse politseiülem, FIAU juht ja peaprokurör, võib kahjustada 

Malta õiguskaitse- ja kohtuasutuste sõltumatust; 

P. arvestades, et paljudes meediaväljaannetes on täheldatud, et suur hulk töökohti Malta 

                                                 
1  Vt https://rsf.org/en/malta 
2  Malta valitsuse seaduseelnõu „AN ACT to provide for the updating of the regulation 

of media and defamation matters and for matters consequential or ancillary thereto„ 
artikli 26 lõige 6. Vt 
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1 

3  Vt 
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1 

4  2016. aasta seaduse nr XLIV artikkel 5 (96A) 
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&
l=1 

https://rsf.org/en/malta
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1


 

 

riigiettevõtetes loodi mõni nädal enne 2017. aasta juunis toimunud valimisi, mis 

tekitab kahtlusi, et seda võidi teha valimistega seotud kaalutlustel; 

Q. arvestades, et Malta keeldus ühinemast Euroopa Prokuratuuriga, mis on sõltumatu 

liidu organ, kelle pädevuses on uurida ELiga seotud pettusi ja muid kuritegusid, mis 

kahjustavad liidu finantshuve, ja esitada nendega seotud süüdistusi;  

R. arvestades, et 2016. aasta aprillis avalikuks tehtud Panama dokumentidest nähtub, et 

uurivate ajakirjanike rahvusvahelise konsortsiumi Panama dokumentide andmebaasis 

on ühtekokku 714 Maltaga seotud ettevõtet; arvestades, et need dokumendid 

sisaldavad paljastusi ühe praeguse ministri ja ühe endise ministri ning kõrgete 

ametnike kohta;  

S. arvestades, et Euroopa Parlament korraldas 2017. aasta veebruaris Panama 

dokumentide uurimise raames oma delegatsiooni lähetuse Maltale; arvestades, et 

delegatsioon järeldas oma aruandes, et on põhjust arvata, et Malta politseil ei ole häid 

võimalusi oma ülesannete optimaalseks lahendamiseks, viidates võimalikule 

haldusomavoli juhtumile; arvestades, et delegatsioon täheldas, et rahapesuga seotud 

süüdimõistmiste ja konfiskeerimiste arv Maltal tundub olevat FIAU poolt politseile 

saadetavate aruannete keskmise arvuga võrreldes väga väike; arvestades, et üks 

valitsusametnik ja üks endine minister keeldusid PANA-komisjoniga selle lähetuse 

ajal kohtumast; 

T. arvestades, et 2017. aasta mais avaldati Maltal kaks konfidentsiaalset FIAU aruannet 

aastast 2016, milles järeldati, et on piisavalt alust kahtlustada rahapesu, millega on 

seotud valitsuse ametnik; arvestades, et samal ajal avaldatud kolmandas aruandes 

kirjeldati üksikasjalikult FIAU poolt Pilatuse pangas läbi viidud kohapealset kontrolli, 

mille käigus väidetavalt leiti, et pank rikub Malta rahapesuvastaseid õigusakte; 

arvestades, et võrreldes kapitalinõuete direktiivis sätestatud nõuetele vastamise 

tagamiseks keskmiselt kuluva ajaga oli Pilatuse pangale tegevusloa andmise protsess 

väga kiire; 

U. arvestades, et FIAU juht ja politseiülem, mis on mõlemad valitsuse poolt otse 

täidetavad ametikohad, astusid tagasi varsti pärast nende aruannete valmimist; 

arvestades, et kõnealuste tõsiste rahapesukahtluste suhtes, millega on seotud poliitilise 

taustaga isikud, sealhulgas valitsuse liige, ei ole politseijuurdlust algatatud; arvestades, 

et ülalnimetatud juhtumite jaoks määrati ametisse kohtunikud; arvestades, et kaks 

FIAU töötajat koondati pärast FIAU aruannete lekkimist ajakirjandusse;  

V. arvestades, et Euroopa Komisjoni teavitati kõnealustest kahtlustest viimati 2017. aasta 

juunis, mil paluti korraldada täiendav uurimine seoses kolmanda rahapesuvastase 

direktiivi ja kapitalinõuete direktiivi järgimise ja piisava rakendamisega Maltal;  

W. arvestades, et ELi kodakondsus on üks liidu suuremaid saavutusi, ning arvestades, et 

aluslepingute kohaselt kuuluvad elukoha ja kodakondsusega seotud küsimused 

liikmesriikide ainupädevusse; arvestades, et ELil on volitused liikmesriikide 

korruptsioonivastase tegevuse jälgimiseks; 

X. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud praktikale kehtestab iga 

liikmesriik nõuetekohaselt Euroopa Liidu õigust järgides ise tingimused kodakondsuse 

saamiseks ja äravõtmiseks; arvestades, et alates Maastrichti lepingu jõustumisest 



 

 

tähendab liikmesriigi kodakondsuse andmine ühtlasi ELi kodakondsuse ja seega 

tugevate täiendavate õiguste andmist, mistõttu liikmesriigi naturalisatsiooniotsused ei 

ole teiste liikmesriikide ja ELi suhtes neutraalsed; 

Y. arvestades, et Malta valitsus käivitas 2014. aastal üksikinvestorite programmi, mille 

raames müüakse kolmandate riikide kodanikele Malta ja ELi kodakondsust hinnaga 

650 000 eurot; arvestades, et selle programmi kaudu kodakondsuse saanute nimekiri 

on endiselt selgusetu, kuna neid ei ole avaldatud naturaliseerunud kodanike 

nimekirjas; arvestades, et FIAU 2016. aasta lekitatud aruandes väljendati muret 

võimaliku korruptsiooni pärast selle programmi haldamisel; 

Z. arvestades, et Malta valitsus usaldas selle investeerimisprogrammi haldamise 

ettevõttele Nexia BT, keda on Panama dokumentides mainitud usaldusfondide ja 

offshore-äriühingute asutajana Malta riikliku taustaga isikute huvides, kelle seas on ka 

üks valitsuse liige; arvestades, et Panama dokumentide kohaselt ei ole Nexia BT 

täitnud nõuetekohast hoolsuskohustust, mis eeldab kogu teabe esitamist tegelikult 

kasusaava omaniku tuvastamiseks; 

AA. arvestades, et Europoli finantsteabe rühma (Financial Intelligence Group) aruandes 

„From suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational 

impact“ („Kahtlusest tegudeni – finantsandmete kasutamine tegevusmõju 

suurendamiseks“) rõhutatakse, et teatud osalised, sh kuritegelikud organisatsioonid, on 

kasutanud Malta internetipõhiste majandusharude teatavaid aspekte kuritegelikul teel 

saadud raha pesemiseks; arvestades, et seda ei tohiks tõlgendada nii, nagu puudutaks 

see kogu majandust tervikuna; 

1. mõistab sügavalt hukka Daphne Caruana Galizia mõrvamise ja kutsub Malta valitsust 

üles kasutama kõiki vajalikke vahendeid, et tuua tema mõrvarid kohtu ette;  

2. nõuab Daphne Caruana Galizia mõrva sõltumatut rahvusvahelist uurimist; võtab 

teadmiseks Malta ametiasutuste sammud rahvusvaheliste õiguskaitseorganite 

appikutsumiseks, kaasa arvatud USA Föderaalne Juurdlusbüroo ja Madalmaade 

kohtumeditsiinispetsialistid; nõuab Europoli täielikku kaasamist kogu uurimise kestel; 

3. märgib, et uurivate ajakirjanike ja rikkumisest teatajate kaitse on ühiskonna huvides 

väga oluline; kutsub Malta ametiasutusi ja kõiki ELi liikmesriike üles tagama 

rikkumisest teatajate ja ajakirjanike isikliku julgeoleku ja elatusvahendite kaitset;  

4. kutsub esimeeste konverentsi üles looma Daphne Caruana Galizia nimelist Euroopa 

uuriva ajakirjanduse auhinda, millega tunnustataks igal aastal väljapaistvat uurivat 

ajakirjandustööd Euroopas; 

5. avaldab kahetsust, et Malta viimaste aastate sündmused on põhjustanud tõsist muret 

õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste pärast, kaasa arvatud meediavabadus ning 

politsei ja kohtusüsteemi sõltumatus;  

6. kutsub komisjoni üles alustama Malta valitsusega dialoogi õigusriigi toimimise üle 

Maltal ja tagama Euroopa väärtuste austamist; palub, et komisjon hoiaks Euroopa 

Parlamenti oma hinnanguga kursis; kordab, et on vaja kõiki liikmesriike hõlmavat 

korrapärast järelevalveprotsessi ja dialoogi, et kaitsta ELi põhiväärtusi ehk 

demokraatiat, põhiõigusi ja õigusriiki, kaasates nõukogu, komisjoni ja Euroopa 



 

 

Parlamendi, nagu soovitati parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioonis ELi 

demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta 

(demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste pakt); 

7. peab kahetsusväärseks, et Malta politsei on jätnud uurimata mitu tõsist väidet 

korruptsiooni ning rahapesuvastaste ja pangandusjärelevalve kohustuste rikkumise 

kohta, seades ohtu õigusriigi põhimõtte selles liikmesriigis; võtab teadmiseks, et 

mõnede kõnealuste väidete asjus on käimas magistraadikohtu uurimised; avaldab 

eelkõige kahetsust, et siiani ei ole Malta politsei algatanud uurimist seoses Panama 

dokumentide ja riikliku taustaga isikutega, keda mainitakse lekkinud FIAU 

aruannetes, ning märgib, et mõned FIAU aruannetes mainitud isikud kuuluvad endiselt 

valitsusse; kutsub Malta politseiülemat üles sellist uurimist algatama; 

8. võtab teadmiseks Malta ülemkohtuniku märkused õigusriigi kohta ja toetab tema 

väidet, et ilma nõuetekohase õiguskaitseta ei ole Maltal võimalik õigusriiki tagada1; 

9. väljendab muret seoses PANA-komisjoni raportiga, mis koostati pärast komisjoni 

visiiti Maltale ja kus märgiti, et avaliku sektori asutused, kes vastutavad nõuetele 

vastavuse, pettuste ja finantskuritegude vastase võitluse eest, on ülimalt politiseeritud; 

10. kutsub komisjoni üles kontrollima, kas Malta täidab kolmandat rahapesuvastast 

direktiivi ja kapitalinõuete direktiivi; märgib, et Malta on üks mitmest liikmesriigist, 

kelle suhtes komisjon algatas esialgse rikkumismenetluse seoses neljanda 

rahapesuvastase direktiivi üle võtmata jätmisega 26. juuni 2017. aasta tähtajaks; võtab 

teadmiseks, et ülevõtmine on käimas; 

11. kutsub Malta ametiasutusi üles ühinema Euroopa Prokuratuuriga, et võidelda koos 

teiste osalevate liikmesriikidega ELiga seotud pettuste ja muude kuritegude vastu, mis 

kahjustavad liidu finantshuve; 

12. kutsub Malta järelevalve- ja kohtuasutusi üles uurima Pilatuse panga lubade andmise 

menetlust, eelkõige seoses finantsasutuse juhtorgani sobivuse ja nõuetele vastavuse 

nõuete täitmisega, nagu on ette nähtud kapitalinõuete direktiivis, samuti kutsub üles 

uurima, kuidas Nexia BT on rahapesuvastast direktiivi täitnud;  

13. kordab Euroopa Parlamendi liikmete sageli väljendatud üldist muret seoses 

investeeringute eest kodakondsuse andmise skeemidega nii Maltal kui ka teistes ELi 

liikmesriikides; kutsub Maltat üles selgelt teada andma, kes on ostnud Malta passi ja 

kõik sellega kaasnevad õigused ja millised on kehtivad kaitsemeetmed, et tagada, et 

kõik need uued kodanikud on enne passiostu tegelikult ühe aasta Maltal elanud; 

kutsub komisjoni üles niisuguseid liikmesriikide kodakondsusprogramme jälgima, sest 

liikmesriigid peavad kodakondsuse vallas oma pädevust teostades nõuetekohaselt 

arvesse võtma ELi õigust; 

14. palub Maltal ja kõigil teistel liikmesriikidel tagada, et võitlus maksudest 

kõrvalehoidumise vastu oleks prioriteet ning et selleks eraldataks kõik vajalikud 

vahendid; 

15. peab kahetsusväärseks komisjoni otsust mitte avaldada 2017. aastal ELi 

                                                 
1  http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-

speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695  

http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695
http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695


 

 

korruptsioonivastast aruannet; 

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule ning Malta Vabariigi 

presidendile.  

 

 


