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NL In verscheidenheid verenigd NL

26.4.2021 B9-0219/1

Amendement 1
Katarina Barley
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het onderzoek 
naar de moord onder leiding van de 
Maltese autoriteiten, bijgestaan door 
Europol, tot dusver heeft geleid tot de 
identificatie en voorgeleiding van en de 
lopende rechtszaak tegen verscheidene 
verdachten en één potentiële opdrachtgever 
van de moord, namelijk de eigenaar van 
het in Dubai gevestigde bedrijf 17 Black 
Ltd., een voormalig lid van de raad van 
bestuur van ElectroGas Malta Ltd.; 
overwegende dat ook het Federal Bureau 
of Investigation (FBI) bij het onderzoek 
betrokken was;

G. overwegende dat het onderzoek 
naar de moord onder leiding van de 
Maltese autoriteiten, bijgestaan door 
Europol, tot dusver heeft geleid tot de 
identificatie en voorgeleiding van en de 
lopende rechtszaak tegen verscheidene 
verdachten en één potentiële opdrachtgever 
van de moord, namelijk de eigenaar van 
het in Dubai gevestigde bedrijf 17 Black 
Ltd., een voormalig lid van de raad van 
bestuur van ElectroGas Malta Ltd.; 
overwegende dat ook het Federal Bureau 
of Investigation (FBI) bij het onderzoek 
betrokken was, op uitnodiging van de 
Maltese regering;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/2

Amendement 2
Katarina Barley
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. pleit nogmaals voor de volledige en 
voortdurende betrokkenheid van Europol 
bij alle aspecten van het moordonderzoek 
en bij alle daaraan gerelateerde 
onderzoeken; dringt erop aan dat de 
betrokkenheid van Europol wordt vergroot 
naarmate deze resultaten oplevert;

3. is erover verheugd dat de huidige 
Maltese regering Europol volledig en 
voortdurend betrekt bij alle aspecten van 
het moordonderzoek en bij alle daaraan 
gerelateerde onderzoeken; dringt erop aan 
dat de betrokkenheid van Europol wordt 
vergroot naarmate deze resultaten oplevert;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/3

Amendement 3
Katarina Barley
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. erkent dat het Hof van Justitie van 
de EU in zijn arrest van 20 april 2021 
heeft vastgesteld dat bij de Maltese 
constitutionele hervorming van 2016 
ingevoerde hervormingen inzake de 
benoeming van leden van de rechterlijke 
macht de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht hebben versterkt en 
derhalve in overeenstemming waren met 
het EU-recht;

Or. en



AM\1229995NL.docx PE690.784v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

26.4.2021 B9-0219/4

Amendement 4
Katarina Barley
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt ten zeerste dat de 
ontwikkelingen op Malta in de loop der 
jaren hebben geleid tot ernstige en 
aanhoudende bedreigingen voor de 
rechtsstaat, de democratie en de 
grondrechten, met inbegrip van vragen 
over de mediavrijheid, de 
onafhankelijkheid van de wetshandhaving 
en de rechterlijke macht ten opzichte van 
politieke inmenging, en de vrijheid van 
vreedzame vergadering; is van oordeel dat 
de grondwettelijke waarborgen met 
betrekking tot de scheiding der machten 
verder moeten worden versterkt; merkt op 
dat de Maltese regering na de 
tenuitvoerlegging van een aantal 
aanbevelingen van de Commissie, de Raad 
van Europa en de Commissie van Venetië 
vooruitgang heeft geboekt op het gebied 
van de rechtsstaat; moedigt de Maltese 
regering aan de inspanningen ter 
versterking van haar instellingen voort te 
zetten;

9. erkent dat er op Malta in de loop 
der jaren sprake is geweest van bedreiging 
van de mediavrijheid, de onafhankelijkheid 
van de wetshandhaving en de rechterlijke 
macht ten opzichte van politieke 
inmenging, en de vrijheid van vreedzame 
vergadering; is van oordeel dat de 
grondwettelijke waarborgen met 
betrekking tot de scheiding der machten 
verder moeten worden versterkt; merkt op 
dat de Maltese regering na de 
tenuitvoerlegging van een aantal 
aanbevelingen van de Commissie, de Raad 
van Europa en de Commissie van Venetië 
vooruitgang heeft geboekt op het gebied 
van de rechtsstaat; moedigt de Maltese 
regering aan de inspanningen ter 
versterking van haar instellingen voort te 
zetten;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/5

Amendement 5
Katarina Barley
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt ten zeerste dat de 
ontwikkelingen op Malta in de loop der 
jaren hebben geleid tot ernstige en 
aanhoudende bedreigingen voor de 
rechtsstaat, de democratie en de 
grondrechten, met inbegrip van vragen 
over de mediavrijheid, de 
onafhankelijkheid van de wetshandhaving 
en de rechterlijke macht ten opzichte van 
politieke inmenging, en de vrijheid van 
vreedzame vergadering; is van oordeel dat 
de grondwettelijke waarborgen met 
betrekking tot de scheiding der machten 
verder moeten worden versterkt; merkt op 
dat de Maltese regering na de 
tenuitvoerlegging van een aantal 
aanbevelingen van de Commissie, de Raad 
van Europa en de Commissie van Venetië 
vooruitgang heeft geboekt op het gebied 
van de rechtsstaat; moedigt de Maltese 
regering aan de inspanningen ter 
versterking van haar instellingen voort te 
zetten;

9. betreurt ten zeerste dat de 
ontwikkelingen op Malta in de loop der 
jaren hebben geleid tot ernstige en 
aanhoudende bedreigingen voor de 
rechtsstaat, de democratie en de 
grondrechten, met inbegrip van vragen 
over de mediavrijheid, de 
onafhankelijkheid van de wetshandhaving 
en de rechterlijke macht ten opzichte van 
politieke inmenging, en de vrijheid van 
vreedzame vergadering; is van oordeel dat 
de grondwettelijke waarborgen met 
betrekking tot de scheiding der machten 
verder moeten worden versterkt; merkt op 
dat de Maltese regering na de 
tenuitvoerlegging van een aantal 
aanbevelingen van de Commissie, de Raad 
van Europa en de Commissie van Venetië 
– die, in de conclusies van haar laatste 
advies, “verheugd [is] over de 
tenuitvoerlegging van de voorstellen voor 
hervorming van de wetgeving als een 
belangrijke stap in de goede richting” – 
vooruitgang heeft geboekt op het gebied 
van de rechtsstaat; moedigt de Maltese 
regering aan de inspanningen ter 
versterking van haar instellingen voort te 
zetten;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/6

Amendement 6
Katarina Barley
namens de S&D-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 gezien het arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 
20 april 2021 in zaak C-896/19, 
Repubblika v Il-Prim Ministru, 

Or. en


