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B9-0240/2019

Europa-Parlamentets beslutning om retsstatsprincippet i Malta efter de seneste 
afsløringer om mordet på Daphne Caruana Galizia
(2019/2954(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2, 4, 5, 6, 7, 9 og 10 i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU),– der henviser til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til artikel 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 47 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

– der henviser til udtalelsen om forfatningsmæssige forhold og magtens deling samt 
retsvæsnets uafhængighed og retshåndhævelsen i Malta, som blev vedtaget af 
Venedigkommissionen på dens 117. plenarforsamling (Venedig, den 14.-15. december 
2018),

– der henviser til rapport af 23. januar 2019 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 
"Ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer i Den 
Europæiske Union" (COM(2019)0012),

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om EU-borgerskab til salg1 og til den 
fælles pressemeddelelse af 29. januar 2014 fra Kommissionen og de maltesiske 
myndigheder om Maltas individuelle investorprogram (IIP),

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen 
om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder2 og til sin beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende 
EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder3,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om retssikkerhed i Malta4,

– der henviser til sin beslutning af 3. maj 2018 om mediekoncentration og 
mediepluralisme i Den Europæiske Union5,

– der henviser til rapport af 11. januar 2018 om det besøg, som ad hoc-delegationen fra 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og 
Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og 
Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår 

1 EUT C 482 af 23.12.2016, s. 117.
2 EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456.
4 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 29.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0204.
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Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (PANA) aflagde i Malta 
i tidsrummet 30. november - 1. december 2017,

– der henviser til rapport af 16. november 2018 om det besøg, som ad hoc-delegationen 
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender aflagde i Malta 
og Slovakiet i tidsrummet 17.-20. september 2018,

– der henviser til de høringer og drøftelser, som er gennemført af overvågningsgruppen 
om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, siden denne 
overvågningsgruppe blev nedsat af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender den 4. juni 2018,

– der henviser til skrivelse af 13. marts 2019 fra Maltas premierminister,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 2293 (2019) af 26. 
juni 2019 med titlen "Daphne Caruana Galizia’s assassination and the rule of law in 
Malta and beyond – ensuring that the whole truth emerges" (Mordet på Daphne Caruana 
Galizia og retsstatsprincippet i og uden for Malta – hele sandheden må frem!),

– der henviser til forespørgsel til Kommissionen om retsstatsprincippet og bekæmpelse af 
korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet6,

– der henviser til, at ad hoc-delegationen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender besøgte Malta i tidsrummet 3.-4. december 2019,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den 
menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, og til, at disse værdier er universelle og fælles for 
medlemsstaterne;

B. der henviser til, at retsstatsprincippet og respekten for demokratiet, 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt de værdier og 
principper, som er forankret i EU's traktater og de internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, er forpligtelser, der påhviler EU og dets 
medlemsstater, og som skal overholdes; der henviser til, at Unionen i overensstemmelse 
med artikel 2, artikel 3, stk. 1, og artikel 7 i TEU har beføjelse til at handle med henblik 
på at beskytte de fælles værdier, som den er baseret på, og til, at retsstatsmekanismen 
bør anvendes med samme styrke på alle medlemsstater;

C. der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder udgør 
en del af EU's primære ret; der henviser til, at princippet om ytringsfrihed og princippet 
om mediernes frihed og mediepluralisme er nedfældet i artikel 11 i chartret om 
grundlæggende rettigheder og i artikel 10 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK);

D. der henviser til, at princippet om retsvæsenets uafhængighed er nedfældet i artikel 19, 

6 Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000015/2019 til Kommissionen – B8-0017/2019.
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stk. 1, i TEUF, i artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder og i EMRK's 
artikel 6 og ligeledes er et centralt krav i det demokratiske princip om magtens 
tredeling;

E. der henviser til, at en medlemsstats systematiske afvisning af at overholde de 
grundlæggende værdier i Den Europæiske Union og de traktater, som den pågældende 
medlemsstat frivilligt har tiltrådt, berører EU som helhed;

Efterforskning

F. der henviser til, at den maltesiske undersøgende journalist og blogger Daphne Caruana 
Galizia, der kæmpede mod korruption, den 16. oktober 2017 blev myrdet i et 
bilbombeangreb;

G. der henviser til, at efterforskningen af mordet, der ledes af de maltesiske myndigheder 
med bistand fra Europol, hidtil har ført til, at man har identificeret og anklaget flere 
mistænkte og en potentiel bagmand bag mordet, nemlig ejeren af den Dubai-baserede 
virksomhed 17 Black Ltd, som blev arresteret den 20. november 2019 i et åbenlyst 
forsøg på at flygte fra Malta på sin yacht;

H. der henviser til, at premierministerens tidligere kabinetschef ifølge en af de påståede 
medskyldige og den påståede bagmand har været impliceret i planlægningen og 
finansieringen af mordet;

I. der henviser til, at disse afsløringer har ført til talrige storstilede demonstrationer og 
protestaktioner fra civilsamfundets side i Malta, hvor der er blevet stillet krav om 
retfærdighed, ansvarsplacering og respekt for retsstatsprincippet;

J. der henviser til, at premierministerens kabinetschef havde kendskab til oplysninger i 
sikkerhedsorienteringer fra politiet og den maltesiske sikkerhedstjeneste; der henviser 
til, at han trådte tilbage den 26. november 2019 efter at være blevet afhørt af politiet i 
forbindelse med Daphne Caruana Galizia-sagen; der henviser til, at politiet 
efterfølgende flere gange har anholdt ham, afhørt ham og løsladt ham uden 
tiltalerejsning;

K. der henviser til, at turismeministeren også trådte tilbage den 26. november 2019; der 
henviser til, at økonomiministeren midlertidigt nedlagde sit hverv den samme dag, men 
blev genindsat den 1. december 2019;

L. der henviser til, at den maltesiske premierminister har meddelt, at han vil træde tilbage, 
når der har været valg til partilederposten den 12. januar 2020, midt i den voksende 
politiske uro i forbindelse med efterforskningen af mordet;

M. der henviser til, at den maltesiske regering den 20. september 2019 meddelte, at der 
ville blive indledt en "uafhængig offentlig undersøgelse af mordet på Daphne Caruana 
Galizia"; der henviser til, at premierministeren efter omfattende kritik fra Caruana 
Galizia-familien og internationale observatører har udnævnt to nye medlemmer af 
undersøgelseskommissionen og i væsentlig grad har ændret undersøgelsens mandat, 
hvilket nu betragtes som en tilfredsstillende løsning af alle parter;
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N. der henviser til, at den mistænkte, der formodes at have optrådt som mellemmand i 
forbindelse med mordet, blev benådet den 25. november 2019 ved premierministerens 
mellemkomst til gengæld for oplysninger, der fører til bagmanden, forudsat at alle 
oplysninger kan underbygges af beviser; der henviser til, at den formodede bagmand, 
hvis advokat offentligt har erklæret, at han kunne give oplysninger om mordet og 
korruption, der er kompromitterende for personer med tæt tilknytning til 
premierministeren, herunder den tidligere kabinetschef og den tidligere turismeminister, 
har fået afslag på en anmodning om benådning i to omgange, først fra 
premierministeren selv og derefter fra den samlede regering på anbefaling af 
politichefen og kammeradvokaten;

O. der henviser til, at dusinvis af civilsamfundsorganisationer, mediebureauer, 
studenterorganisationer, fagforeninger og faglige sammenslutninger som f.eks. Maltas 
arbejdsgiverforening, handels- og industrikammeret og advokatsamfundet har 
offentliggjort opfordringer til premierministeren om at træde tilbage med øjeblikkelig 
virkning;

P. der henviser til, at der fortsat hersker alvorlig bekymring med hensyn til bekæmpelse af 
korruption og organiseret kriminalitet i Malta; der henviser til, at denne situation truer 
med at undergrave borgernes tillid til offentlige institutioner, hvilket potentielt kan føre 
til farlige forbindelser mellem kriminelle grupper og offentlige myndigheder;

Q. der henviser til, at der på trods af gentagne opfordringer fra Europa-Parlamentet og 
andre internationale institutioner ikke er blevet fundet nogen løsning med hensyn til det 
improviserede mindesmærke i Valetta, eftersom lovgivningen og regeringens tilgang er 
uændret, og det nærmest dagligt sker, at medarbejdere fra den offentlige forvaltning 
fjerner mindegenstande fra stedet;

Mediefrihed

R. der henviser til, at Daphne Caruana Galizias familie stadig er udsat for hadekampagner 
og talrige injuriesager, herunder fra medlemmer af den maltesiske regering, og der 
henviser til, at flere regeringsrepræsentanter, herunder premierministeren, har erklæret, 
at de ikke kan indse, at der er grund til at trække disse injuriesager tilbage;

S. der henviser til, at Malta ifølge Journalister uden Grænsers internationale 
pressefrihedsindeks for 2019 er indrangeret som nr. 77 – i forhold til en højere placering 
som nr. 65 i 2018 og nr. 47 i 2017;7

T. der henviser til, at vurderingen af civilsamfundets råderum i Malta er ændret fra "åbent" 
til "indsnævret" i CIVICUS Monitor 2019; der henviser til, at CIVICUS beskriver 
miljøet for journalister som "stadig mere fjendtligt, navnlig for så vidt angår 
journalister, der rapporterer om korruption", og anfører, at "straffrihed efter drabet på 
Daphne Caruana Galizia har skabt plads for staten til at intimidere og chikanere 
aktivister og dem, der kæmper for retfærdighed"8;

U. der henviser til, at journalister og især, men ikke udelukkende, undersøgende 

7 https://rsf.org/en/malta
8 The Civicus Monitor, People Power Under Attack 2019.
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journalister i stigende grad konfronteres med strategiske retssager mod offentligt 
engagement ("Strategic Lawsuits Against Public Participation" – SLAPP), der 
udelukkende har til formål at hindre dem i at udføre deres arbejde;

V. der henviser til, at journalister efter en pressekonference i premierministerens kontor 
den 29. november 2019 midlertidigt blev forhindret i at forlade lokalet og bygningen; 
der henviser til, at manglende sikkerhed for journalister og indskrænket råderum til 
civilsamfundet på grund af chikane og intimidering virker undergravende på kontrollen 
med den udøvende magt og udhuler borgernes engagement i samfundslivet;

Hvidvaskning af penge/korruption

W. der henviser til, at "Egrant-undersøgelsesrapporten" ikke er offentligt tilgængelig; der 
henviser til, at de tilgængelige konklusioner ikke bekræfter de påstande, der forbinder 
ejerskabet af Egrant Inc. med den maltesiske premierminister og hans hustru; der 
henviser til, at kun premierministeren, justitsministeren, premierministerens 
kabinetschef og premierministerens kommunikationschef har adgang til den 
fuldstændige uredigerede undersøgelsesrapport; der henviser til, at der efterfølgende 
ikke blev iværksat en undersøgelse for at afdække det reelle ejerskab af Egrant, som 
stadig mangler at blive klarlagt;

X. der henviser til, at der foregår fem dommerundersøgelser i forbindelse med påstande om 
korruption, nemlig en undersøgelse af Pilatus Bank, en undersøgelse vedrørende et 
pengebeløb, der er blevet overført mellem premierministerens tidligere kabinetschef og 
Nexia BT's revisor, en undersøgelse af returkommissioner mellem premierministerens 
tidligere kabinetschef og Adrian Hillman fra Times of Malta, en undersøgelse af 17 
Black Ltd. og to andre selskaber, Tilport og Hearnville, og en undersøgelse af Vitals;

Y. der henviser til, at premierministerens kabinetschef og Maltas minister for turisme og 
tidligere energiminister er de eneste tjenstgørende højtstående regeringsembedsmænd i 
en EU-medlemsstat, der er blevet identificeret som værende reelle ejere af en juridisk 
enhed, der blev afsløret i Panama-papirerne;

Z. der henviser til, at en af de påståede bagmænd bag mordet er ejer af det Dubaibaserede 
selskab 17 Black Ltd. og tidligere medlem af bestyrelsen i selskabet Electrogas Malta 
Ltd., som var involveret i gennemførelsen af den langsigtede aftale om at levere gas fra 
Aserbajdsjan til Malta;

AA. der henviser til, at Europarådets organ til bekæmpelse af hvidvask af penge, Moneyval, 
i sin rapport af 12. september 2019 opfordrede de maltesiske myndigheder til at styrke 
den praktiske anvendelse af deres foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge 
og finansiering af terrorisme, besluttede at anvende sin udvidede opfølgningsprocedure 
og opfordrede Malta til at rapportere tilbage i december 2020; der henviser til, at de 
retshåndhævende myndigheder ifølge rapporten i øjeblikket ikke er i stand til effektivt 
og rettidigt at forfølge komplekse sager om hvidvaskning af penge på højt niveau i 
forbindelse med bestikkelse og korruption9;

9 Ekspertkomitéen for Evaluering af Foranstaltninger til Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering 
af Terrorisme (Moneyval), "Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Malta - Fifth 
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AB. der henviser til, at Europarådets korruptionsbekæmpelsesorgan, Greco, i sin rapport af 
22. marts 2019 konkluderede, at effektiviteten af offentlige institutioner, der er 
involveret i kontrolforanstaltninger, drages i tvivl, da landet har oplevet en hidtil uset 
bølge af kontroverser i de seneste år med hensyn til integriteten af højtstående 
embedsmænd selv på højeste niveau10;

AC. der henviser til, at Kommissionen i rapporten om det europæiske semester 2019 om 
Malta (SWD(2019)1017) påpegede, at de institutionelle rammer for bekæmpelse af 
korruption har nogle mangler, og at der er risiko for interessekonflikter på forskellige 
forvaltningsniveauer;

AD. der henviser til, at det fremgår af en rapport fra Kommissionen fra september 2019, at 
Malta har langt den højeste grad af skatteunddragelse i Europa, og at maltesiske 
statsborgere har store formuer offshore og stuver deres aktiver sammen i udlandet11,

AE. der henviser til, at en rapport fra Den Europæiske Centralbank, der blev offentliggjort i 
sommeren 2019, angiveligt viste alvorlige mangler, der kan have gjort det muligt, at 
hvidvask af penge eller andre kriminelle aktiviteter kunne fortsætte gennem årene i 
Bank of Valletta på trods af gentagne advarsler;

AF. der henviser til, at Greco endvidere konkluderede, at det faste udvalg til bekæmpelse af 
korruption (Permanent Commission Against Corruption (PCAC)) dårligt kan betragtes 
som et specialiseret organ, der skal lette efterforskningen af korruption, og at dets 
bidrag til Maltas indsats for bekæmpelse af korruption har været ubetydelig12;

Ordning for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer

AG. der henviser til, at der i 2019 blev berettet om mindst fem sager, hvor personer, der 
havde benyttet sig af den maltesiske "ordning for tildeling af statsborgerskab og 
opholdsret til investorer", blev anklaget for alvorlig økonomisk kriminalitet;

AH. der henviser til, at en repræsentant for pasagenten Chetcuti Cauchi Ltd. under et 
undercover-interview i det franske TV-program "Enquete exclusive" antydede, at hans 
personlige forbindelse til premierministeren, justitsministeren og statssekretæren for 
reformer, statsborgerskab og forenkling af administrative processer kan have gavnlige 
virkninger for ansøgningsprocessen, også for kunder, der tidligere har begået 
kriminalitet; der henviser til, at disse afsløringer rejser alvorlig tvivl om pålideligheden 
og kontrollen af de maltesiske programmer for statsborgerskab og opholdsret;

AI. der henviser til, at den maltesiske regering den 8. november 2019 offentliggjorde en 
rapport fra tilsynsmyndigheden for det individuelle investorprogram (IIP) om en 
undersøgelse vedrørende Chetcuti Cauchi Advocates i dets egenskab af agent for IIP; 
der henviser til, at det i denne rapport i resuméet anføres, at analysen "ikke har afsløret 

Round Mutual Evaluation Report", juli 2019.
10 Greco, "Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top 
executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta", 3. april 2019.
11 Europa-Kommissionen, Taxation Papers, Working Paper No 76 - 2019 - Estimating International Tax Evasion 
by Individuals, september 2019.
12 Greco, "Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top 
executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta", 3. april 2019.
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advarselstegn, der helt eller delvist støtter påstandene"13;

AJ. der henviser til, at Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. indgav den første imødekomne 
ansøgning under det nyoprettede individuelle investorprogram i Malta og blev 
forfremmet til den privilegerede status som "godkendt agent" i 2016, "efter at have 
opfyldt Identity Maltas krav til kvalitet, pålidelighed og volumen"; der henviser til, at 
der blev optaget en reklamevideo for selskabet i Auberge de Castille, 
premierministerens kontor, som statssekretæren for statsborgerskab også medvirkede i; 
der henviser til, at regeringen den 23. september 2019 suspenderede autorisationerne 
som agent for statsborgerskab nr. IIP 001 og IIP, nr. 124 med den begrundelse, at 
selskabet havde udbredt "vildledende oplysninger";

AK. der henviser til, at anvendelsen af "ordninger for tildeling af statsborgerskab og 
opholdsret til investorer" fra EU-medlemsstaternes side udgør en alvorlig risiko for 
bekæmpelsen af hvidvask af penge, undergraver den gensidige tillid og 
Schengenområdets integritet, giver mulighed for at optage tredjelandsstatsborgere alene 
på grundlag af en akkumuleret formue i stedet for på grundlag af nyttig viden, 
færdigheder eller humanitære hensyn og udgør et reelt salg af EU-statsborgerskab; der 
henviser til, at Kommissionen udtrykkeligt har erklæret, at den ikke støtter de 
maltesiske ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer;

Forfatningsmæssige reformer

AL. der henviser til, at Venedigkommissionen i sin udtalelse om Malta, der blev vedtaget på 
dens 117. plenarforsamling den 14.-15. december 201814, fremsatte en række forslag til 
forfatningsmæssige reformer;

AM. der henviser til, at Malta under tilsyn af landets præsident har indledt drøftelser om en 
proces med henblik på forfatningsmæssige reformer, hvori forskellige politiske kræfter 
og civilsamfundet er involveret, og hvoraf de fleste vil kræve et flertal på to tredjedele i 
parlamentet for at kunne gennemføres; der henviser til, at der er en reformproces i gang, 
som adresserer kammeradvokatens kontroversielle forfatningsmæssige rolle og den 
nuværende ordning for udnævnelser af dommere;

AN. der henviser til, at Europa-Parlamentet og flere andre internationale institutioner 
gentagne gange har udtrykt bekymring hvad angår retshåndhævelsens upartiskhed, 
magtens tredeling og den dømmende magts uafhængighed i Malta, navnlig med hensyn 
til politiseringen og den manglende gennemsigtighed i udvælgelses- og 
udnævnelsesprocesserne, f.eks. til stillingen som politichef;

AO. der henviser til, at Kommissionen den 17. juli 2019 offentliggjorde en meddelelse om 
"Styrkelse af retsstatsprincippet inden for Unionen — En handlingsplan" 
(COM(2019)0343) i forlængelse af en række beslutninger15 fra Europa-Parlamentet, der 

13 Office of the Regulator of the Individual Investor Programme, Analysis of IIP Applications presented by 
Chetcuti Cauchi Advocates, 8. november 2019.
14 Malta - Opinion on Constitutional arrangements and separation of powers, adopted by the Venice Commission 
at its 117th Plenary Session (Venice, 14-15 December 2018).
15 Beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU‑mekanisme for 
demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder – EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162; beslutning af 14. 
november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og 
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har fået bred støtte, og hvori der foreslås en omfattende og uafhængig mekanisme til på 
årlig basis at overvåge situationen med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet og de 
grundlæggende rettigheder i alle medlemsstater;

1. er dybt bekymret hvad angår integriteten og troværdigheden af efterforskningen af 
mordet på Daphne Caruana Galizia; bemærker den udbredte negative opfattelse af 
regeringens optræden i denne henseende og den faldende tillid og troværdighed i 
institutionerne; understreger, at det er af afgørende betydning, at der er ubestridt tillid til 
efterforskningsprocessen, både blandt de maltesiske borgere og i den europæiske 
offentlighed; anerkender fremskridtene i efterforskningen af mordet på Daphne Caruana 
Galizia; understreger imidlertid, at sagen stadig er åben, da efterforskningen fortsætter;

2. understreger, at enhver opfattet eller reel risiko for, at efterforskningen bringes i fare, 
skal udelukkes med alle midler; understreger endvidere, at denne risiko består, så længe 
premierministeren forbliver i embedet;

3. er stærkt bekymret over, at adskillige andre efterforskninger af beslægtede sager om 
hvidvask af penge og korruption ikke er blevet fremmet eller end ikke er blevet indledt, 
navnlig med hensyn til premierministerens tidligere kabinetschef og den tidligere 
turismeminister; opfordrer de maltesiske myndigheder til at indlede og fremme disse 
efterforskninger;

4. gentager sin opfordring til, at Europol inddrages fuldt ud og vedvarende i alle aspekter 
af efterforskningen af mordet og alle beslægtede efterforskninger; opfordrer til, at 
inddragelsen af Europol styrkes, da den giver resultater;

5. beklager dybt, at udviklingen i Malta i de seneste år har ført til alvorlige og vedvarende 
trusler mod retsstaten, demokratiet og de grundlæggende rettigheder, herunder 
mediefriheden, politiets og domstolenes uafhængighed og friheden til at deltage i 
fredelige forsamlinger; beklager manglen på passende forfatningsmæssige garantier 
med hensyn til magtens tredeling;

6. beklager, at Kommissionen i de seneste år har undladt at træffe konkrete 
foranstaltninger over for den maltesiske regering på trods af gentagne opfordringer fra 
Europa-Parlamentet; opfordrer indtrængende den nye Kommission til uden yderligere 
unødig forsinkelse at indlede en dialog med den maltesiske regering i forbindelse med 
retsstatsrammen;

7. bemærker, at man er ved at afslutte en reformproces, der adresserer kammeradvokatens 
kontroversielle forfatningsmæssige rolle og den nuværende ordning for udnævnelser af 
og karriereudvikling for dommere, som foreslået af Venedigkommissionen; opfordrer 
indtrængende Maltas parlament og regering til fuldt ud at gennemføre alle de resterende 
henstillinger fra Venedigkommissionen og Greco i rette tid;

8. anerkender bemærkningerne fra næstformand for Kommissionen Věra Jourová om, at 
Maltas undladelse af at gennemføre reformer af retsvæsenet kan danne grundlag for at 
indlede en procedure i henhold til artikel 7;

grundlæggende rettigheder (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456).
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9. bemærker, at beskyttelsen af undersøgende journalister og whistleblowere er af vital 
interesse for samfundet; opfordrer de maltesiske myndigheder til at sikre beskyttelse af 
journalisters og whistlebloweres personlige sikkerhed og levebrød og dermed deres 
uafhængighed til enhver tid og for enhver pris;

10. opfordrer De Forenede Arabiske Emirater (UAE) til at samarbejde med de maltesiske 
og europæiske myndigheder og til at sikre, at pengemidler, der er indefrosset på 
bankkonti tilhørende "17 Black", forbliver indefrosset, indtil der er gennemført en 
grundig undersøgelse; opfordrer Kommissionen og de maltesiske myndigheder til at 
anvende alle de redskaber, de har til rådighed, til at sikre, at myndighederne i UAE 
samarbejder, og passende retlig bistand i forbindelse med al efterforskning;

11. gentager, at der er et presserende behov for en EU-mekanisme for demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (DRG) som foreslået af Parlamentet i 
form af en interinstitutionel pagt for DRG, der består af en årlig uafhængig, 
evidensbaseret, ikkediskriminerende gennemgang, hvor alle EU-medlemsstaters 
overholdelse af de værdier, der er fastsat i artikel 2 i TEU, ville blive vurderet på lige 
fod, og der ville blive udarbejdet landespecifikke henstillinger (den europæiske 
årsberetning om DRG), der skulle danne grundlag for en interparlamentarisk debat og 
en løbende politisk cyklus om DRG inden for EU-institutionerne16; gentager sin 
opfordring til Kommissionen om at fremsætte forslag til at forhindre retssager med det 
formål at få bestemte personer til at holde mund (Strategic Lawsuit Against Public 
Participation, SLAPP);

12. gentager sin opfordring til den maltesiske regering om at bringe sine ordninger for 
tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer til ophør og bestille en 
uafhængig og international undersøgelse af indvirkningen af dette salg af 
statsborgerskab og opholdsret på de maltesiske håndhævelseskapaciteter mod hvidvask 
af penge, på den yderligere grænseoverskridende kriminalitet og på Schengenområdets 
integritet; opfordrer Kommissionen til fortsat at overvåge og vurdere alle eksisterende 
ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer og træffe passende 
foranstaltninger som foreslået i tidligere beslutninger; opfordrer Rådet til at drøfte dette 
spørgsmål17;

13. opfordrer Kommissionen til at anvende alle de værktøjer og procedurer, den har til 
rådighed, med henblik på at sikre fuld overholdelse af EU-retten i kampen mod 
hvidvask af penge (navnlig inden for efterforskning og håndhævelse vedrørende 
bekæmpelse af hvidvask af penge og de kompetente myndigheders uafhængighed), 
banktilsyn, retsvæsenets uafhængighed, offentlige udbud og planlægning samt 
byudvikling; opfordrer de maltesiske myndigheder til at efterleve alle Moneyvals 

16 Beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU‑mekanisme for 
demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder – EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162; beslutning af 14. 
november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder – Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456.
17 Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og 
skatteundgåelse, Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0240; Europa-Parlamentets beslutning af 28. marts 2019 om 
situationen vedrørende retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet – 
Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0328; Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2014 om EU-borgerskab til 
salg, Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0038.
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henstillinger;

14. beklager, at regeringen trods gentagne opfordringer ikke har gjort fremskridt med 
hensyn til at finde en løsning for det improviserede mindesmærke, der kræver 
retfærdighed for Daphne Caruana Galizia; opfordrer premierministeren til straks at 
sætte en stopper for den nærmest daglige ødelæggelse af det improviserede 
mindesmærke i Valletta;

15. minder endnu en gang sin formand om, at man for længst burde have efterkommet 
opfordringen om at oprette en europæisk Daphne Caruana Galizia-pris for 
undersøgende journalistik, der hvert år uddeles til fremragende undersøgende 
journalistik i Europa;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet og Republikken Maltas 
præsident.


