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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

26.4.2021 B9-0219/1

Τροπολογία 1
Katarina Barley
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες 
για τη δολοφονία, υπό την καθοδήγηση 
των αρχών της Μάλτας και με τη βοήθεια 
της Ευρωπόλ, οδήγησαν μέχρι στιγμής 
στον εντοπισμό, την απαγγελία 
κατηγοριών και την υπό εξέλιξη δίκη 
διάφορων υπόπτων και ενός από τους 
ενδεχόμενους οργανωτές της δολοφονίας, 
δηλαδή του ιδιοκτήτη της εταιρείας 17 
Black Ltd, με έδρα το Dubai, και πρώην 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ElectroGas Malta Ltd.· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις έρευνες συμμετείχε και η 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών των 
ΗΠΑ (FBI)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες 
για τη δολοφονία, υπό την καθοδήγηση 
των αρχών της Μάλτας και με τη βοήθεια 
της Ευρωπόλ, οδήγησαν μέχρι στιγμής 
στον εντοπισμό, την απαγγελία 
κατηγοριών και την υπό εξέλιξη δίκη 
διάφορων υπόπτων και ενός από τους 
ενδεχόμενους οργανωτές της δολοφονίας, 
δηλαδή του ιδιοκτήτη της εταιρείας 17 
Black Ltd, με έδρα το Dubai, και πρώην 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ElectroGas Malta Ltd.· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις έρευνες συμμετείχε και η 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών των 
ΗΠΑ (FBI) μετά από πρόσκληση της 
κυβέρνησης της Μάλτας·
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26.4.2021 B9-0219/2

Τροπολογία 2
Katarina Barley
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για πλήρη και συνεχή συμμετοχή της 
Ευρωπόλ σε όλες τις πτυχές της έρευνας 
για τη δολοφονία και σε όλες τις σχετικές 
έρευνες· ζητεί να ενισχυθεί η συμμετοχή 
της Ευρωπόλ, δεδομένου ότι παράγει 
αποτελέσματα·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την εξασφάλιση της πλήρους και 
συνεχούς συμμετοχής της Ευρωπόλ από 
την σημερινή κυβέρνηση της Μάλτας σε 
όλες τις πτυχές της έρευνας για τη 
δολοφονία και σε όλες τις σχετικές 
έρευνες· ζητεί να ενισχυθεί η συμμετοχή 
της Ευρωπόλ, δεδομένου ότι παράγει 
αποτελέσματα·
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26.4.2021 B9-0219/3

Τροπολογία 3
Katarina Barley
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει ότι, στην απόφασή 
του της 20ής Απριλίου 2021, το 
Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι οι 
διατάξεις που θεσπίστηκαν με τη 
συνταγματική μεταρρύθμιση της Μάλτας 
του 2016 σχετικά με τον διορισμό των 
μελών του δικαστικού σώματος 
ενίσχυσαν την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης και, κατά συνέπεια, ήταν 
συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ·
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26.4.2021 B9-0219/4

Τροπολογία 4
Katarina Barley
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι οι εξελίξεις στη Μάλτα με την 
πάροδο των ετών έχουν οδηγήσει σε 
σοβαρές και επίμονες απειλές κατά του 
κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων σχετικά 
με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 
την ανεξαρτησία της επιβολής του νόμου 
και της δικαιοσύνης από πολιτικές 
παρεμβάσεις και την ελευθερία του 
συνέρχεσθαι ειρηνικώς· θεωρεί ότι οι 
συνταγματικές εγγυήσεις όσον αφορά τη 
διάκριση των εξουσιών θα πρέπει να 
ενισχυθούν περαιτέρω· σημειώνει ότι, μετά 
την εφαρμογή ορισμένων από τις 
συστάσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και της Επιτροπής της 
Βενετίας, η κυβέρνηση της Μάλτας 
σημείωσε πρόοδο σε σχέση με το κράτος 
δικαίου· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της 
Μάλτας να συνεχίσει τις προσπάθειες για 
την ενίσχυση των θεσμών της·

9. αναγνωρίζει ότι στην Μάλτα 
υπήρξαν με την πάροδο των ετών απειλές 
κατά του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
ζητημάτων σχετικά με την ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης, την ανεξαρτησία της 
επιβολής του νόμου και της δικαιοσύνης 
από πολιτικές παρεμβάσεις και την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· 
θεωρεί ότι οι συνταγματικές εγγυήσεις 
όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών θα 
πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω· 
σημειώνει ότι, μετά την εφαρμογή 
ορισμένων από τις συστάσεις της 
Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και της Επιτροπής της Βενετίας, η 
κυβέρνηση της Μάλτας σημείωσε πρόοδο 
σε σχέση με το κράτος δικαίου· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση της Μάλτας να συνεχίσει 
τις προσπάθειες για την ενίσχυση των 
θεσμών της·
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26.4.2021 B9-0219/5

Τροπολογία 5
Katarina Barley
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι οι εξελίξεις στη Μάλτα με την 
πάροδο των ετών έχουν οδηγήσει σε 
σοβαρές και επίμονες απειλές κατά του 
κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων σχετικά 
με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 
την ανεξαρτησία της επιβολής του νόμου 
και της δικαιοσύνης από πολιτικές 
παρεμβάσεις και την ελευθερία του 
συνέρχεσθαι ειρηνικώς· θεωρεί ότι οι 
συνταγματικές εγγυήσεις όσον αφορά τη 
διάκριση των εξουσιών θα πρέπει να 
ενισχυθούν περαιτέρω· σημειώνει ότι, μετά 
την εφαρμογή ορισμένων από τις 
συστάσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και της Επιτροπής της 
Βενετίας, η κυβέρνηση της Μάλτας 
σημείωσε πρόοδο σε σχέση με το κράτος 
δικαίου· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της 
Μάλτας να συνεχίσει τις προσπάθειες για 
την ενίσχυση των θεσμών της·

9. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι οι εξελίξεις στη Μάλτα με την 
πάροδο των ετών έχουν οδηγήσει σε 
σοβαρές και επίμονες απειλές κατά του 
κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων σχετικά 
με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 
την ανεξαρτησία της επιβολής του νόμου 
και της δικαιοσύνης από πολιτικές 
παρεμβάσεις και την ελευθερία του 
συνέρχεσθαι ειρηνικώς· θεωρεί ότι οι 
συνταγματικές εγγυήσεις όσον αφορά τη 
διάκριση των εξουσιών θα πρέπει να 
ενισχυθούν περαιτέρω· σημειώνει ότι, μετά 
την εφαρμογή ορισμένων από τις 
συστάσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και της Επιτροπής της 
Βενετίας, η οποία, στα συμπεράσματα της 
τελευταίας γνωμοδότησής της εξέφρασε 
θερμή επιδοκιμασία για την υλοποίηση 
των προτάσεων για νομοθετική 
μεταρρύθμιση, ως σημαντικού βήματος 
προς τη σωστή κατεύθυνση, η κυβέρνηση 
της Μάλτας σημείωσε πρόοδο σε σχέση με 
το κράτος δικαίου· ενθαρρύνει την 
κυβέρνηση της Μάλτας να συνεχίσει τις 
προσπάθειες για την ενίσχυση των θεσμών 
της·
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26.4.2021 B9-0219/6

Τροπολογία 6
Katarina Barley
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Δικαστηρίου της ΕΕ της 20ής Απριλίου 
2021 στην υπόθεση C-896/19, Repubblika 
κατά Il-Prim Ministru, 

Or. en


