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26.4.2021 B9-0219/7

Изменение 7
Гуендолин Делбос-Корфилд, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. признава постигнатия напредък, 
макар и силно забавен, по някои от 
разследванията по свързани случаи на 
изпиране на пари и корупция, по-
специално по отношение на бившия 
началник на кабинета на министър-
председателя; подчертава обаче, че 
последните свидетелски показания и 
разкрития насочиха вниманието към 
нови подозрителни факти и 
потенциални престъпни деяния и 
поради това призовава малтийските 
органи незабавно да започнат и да 
ускорят разследванията по тези случаи;

6. признава постигнатия напредък, 
макар и силно забавен, по някои от 
разследванията по свързани случаи на 
изпиране на пари и корупция, по-
специално по отношение на бившия 
началник на кабинета на министър-
председателя; подчертава обаче, че 
последните свидетелски показания и 
разкрития насочиха вниманието към 
нови подозрителни факти и 
потенциални престъпни деяния и 
поради това призовава малтийските 
органи незабавно да започнат и да 
ускорят разследванията по тези случаи, 
включително евентуалните опити на 
длъжностни лица да прикрият 
доказателства и да възпрепятстват 
разследванията и съдебните 
производства;
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26.4.2021 B9-0219/8

Изменение 8
Гуендолин Делбос-Корфилд, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява дълбоко съжаление, че 
събитията в Малта през годините 
доведоха до сериозни и постоянни 
заплахи за принципите на правовата 
държава, демокрацията и основните 
права, включително въпроси относно 
свободата на медиите, независимостта 
на правоприлагащите органи и 
съдебната власт от политическа намеса 
и свободата на мирни събрания; счита, 
че конституционните гаранции по 
отношение на разделението на властите 
следва да бъдат допълнително укрепени; 
отбелязва, че след изпълнението на 
някои от препоръките на Комисията, 
Съвета на Европа и Венецианската 
комисия правителството на Малта 
постигна напредък по отношение на 
принципите на правовата държава; 
насърчава правителството на Малта да 
продължи да полага усилия за 
укрепване на своите институции;

9. изразява дълбоко съжаление, че 
събитията в Малта през годините 
доведоха до сериозни и постоянни 
заплахи за принципите на правовата 
държава, демокрацията и основните 
права, включително въпроси относно 
свободата на медиите, независимостта 
на правоприлагащите органи и 
съдебната власт от политическа намеса 
и свободата на мирни събрания; счита, 
че конституционните гаранции по 
отношение на разделението на властите 
следва да бъдат допълнително укрепени; 
отбелязва, че след изпълнението на 
някои от препоръките на Комисията, 
Съвета на Европа и Венецианската 
комисия правителството на Малта 
постигна известен напредък; насърчава 
правителството на Малта да продължи 
да полага усилия за укрепване на своите 
институции;
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26.4.2021 B9-0219/9

Изменение 9
Гуендолин Делбос-Корфилд, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. изразява дълбока загриженост 
във връзка с някои от констатациите на 
Комисията в нейния Доклад относно 
върховенството на закона за 2020 г. по 
отношение на Малта, и по-специално 
констатацията за „утвърдени модели на 
корупция “; въпреки това приветства 
стартирането на проекта за структурна 
реформа; отново призовава Комисията 
да използва всички инструменти и 
процедури, с които разполага, за да 
гарантира пълно съответствие с правото 
на ЕС що се отнася до ефикасното 
функциониране на съдебните системи, 
борбата срещу изпирането на пари, 
банковия надзор, обществените 
поръчки, градоустройството и 
развитието;

10. изразява дълбока загриженост 
във връзка с някои от констатациите на 
Комисията в нейния Доклад относно 
върховенството на закона за 2020 г. по 
отношение на Малта, и по-специално 
констатацията за „утвърдени модели на 
корупция “; въпреки това приветства 
стартирането на проекта за структурна 
реформа; отново призовава Комисията 
да използва всички инструменти и 
процедури, с които разполага, 
включително производство за 
установяване на нарушение, за да 
гарантира пълно съответствие с правото 
на ЕС що се отнася до ефикасното 
функциониране на съдебните системи, 
борбата срещу изпирането на пари, 
банковия надзор, обществените 
поръчки, градоустройството и 
развитието; счита, че широко 
разпространената практика на 
възлагане на обществени поръчки въз 
основа на преки нареждания 
представлява сериозен риск от 
корупция и трябва да бъде 
преустановена;
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26.4.2021 B9-0219/10

Изменение 10
Гуендолин Делбос-Корфилд, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

 Предложение за резолюция Изменение

 10a. призовава отново 
малтийските органи да изпълнят 
изцяло всички неизпълнени препоръки 
на Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа, Венецианската 
комисия, Групата държави срещу 
корупцията (GRECO) и Комитета на 
експертите по оценяване на мерките 
срещу изпирането на пари и 
финансиране на тероризма 
(Монивал); счита, че препоръките 
относно националния парламент и 
депутатите, действието на 
решенията на Конституционния съд 
и специализираните трибунали следва 
да бъдат правилно изпълнени; 
призовава малтийските органи да 
поискат становището на 
Венецианската комисия относно 
спазването на нейните препоръки; 
запазва си правото сам да отправи 
такова искане в съответствие с член 
3, параграф 2 от Устава на 
Венецианската комисия и параграф 28 
от Меморандума за разбирателство 
между Съвета на Европа и 
Европейския съюз;
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26.4.2021 B9-0219/11

Изменение 11
Гуендолин Делбос-Корфилд, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. признава, че убийството на 
Дафне Каруана Галиция предизвика 
реформи за подобряване на защитата на 
журналистите и за защита на свободата 
на медиите; подчертава обаче, че 
малтийските органи следва да 
предприемат допълнителни доказуеми 
стъпки, като определят дългосрочни 
законодателни и политически мерки, 
които да послужат да се осигури среда 
за критична, независима журналистика в 
Малта и отчетност на политиците и 
длъжностните лица; призовава 
малтийското правителство да разгледа 
съществуващите опасения, свързани със 
свободата на медиите и независимостта 
на обществените медии от политическа 
намеса и нарастващото използване на 
изказвания, проповядващи вражда и 
омраза, в социалните медии;

11. признава, че убийството на 
Дафне Каруана Галиция предизвика 
реформи за подобряване на защитата на 
журналистите и за защита на свободата 
на медиите; подчертава обаче, че 
малтийските органи следва да 
предприемат допълнителни доказуеми 
стъпки, като определят дългосрочни 
законодателни и политически мерки, 
които да послужат да се осигури среда 
за критична, независима журналистика в 
Малта и отчетност на политиците и 
длъжностните лица, по-специално от 
гледна точка на предотвратяването 
и санкционирането на публичното 
или онлайн отправяне на заплахи, 
осъществяване на тормоз, 
малтретиране и дехуманизиране на 
журналисти; призовава малтийското 
правителство да разгледа 
съществуващите опасения, свързани със 
свободата на медиите и независимостта 
на медийните регулатори и 
обществените и частните медии от 
политическа намеса и нарастващото 
използване на изказвания, 
проповядващи вражда и омраза, в 
социалните медии;
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26.4.2021 B9-0219/12

Изменение 12
Гуендолин Делбос-Корфилд, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 11a. изразява дълбока загриженост 
относно вредното въздействие на 
схемите за гражданство и 
пребиваване върху интегритета на 
гражданството на ЕС; припомня 
неотдавнашните разкрития относно 
снизходителното тълкуване на 
изискванията за пребиваване с цел 
натурализация, както и ролята на 
посредниците и участието на 
длъжностни лица; отново призовава 
малтийските органи да гарантират 
прозрачност и да прекратят своите 
схеми за предоставяне на 
гражданство и право на пребиваване 
срещу инвестиции, вместо да ги 
изменят; призовава Комисията да 
представи своето мотивирано 
становище по съответното дело за 
нарушение във възможно най-кратък 
срок;

Or. en



AM\1230003BG.docx PE690.784v01-00

BG Единство в многообразието BG

26.4.2021 B9-0219/13

Изменение 13
Гуендолин Делбос-Корфилд, Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава Комисията да 
предложи законодателство на ЕС за 
борба срещу стратегически съдебни 
производства, насочени срещу 
участието на обществеността, за да 
бъдат защитени журналистите от 
злонамерени съдебни процеси; 
подчертава, че при борбата с 
корупцията и лошото управление 
разследващата журналистика следва да 
получава специално внимание и 
финансова или фискална подкрепа като 
инструмент в услуга на общественото 
благо; подчертава необходимостта от 
механизми за бързо реагиране при 
нарушения на свободата на пресата и 
медиите, както и от трансграничен фонд 
за разследваща журналистика;

13. призовава Комисията да 
предложи законодателство на ЕС за 
борба срещу стратегически съдебни 
производства, насочени срещу 
участието на обществеността, за да 
бъдат защитени журналистите от 
злонамерени съдебни процеси; 
призовава малтийските органи 
междувременно да приемат 
национално законодателство относно 
стратегическите съдебни 
производства, насочени срещу 
участието на обществеността; 
подчертава, че при борбата с 
корупцията и лошото управление 
разследващата журналистика следва да 
получава специално внимание и 
финансова или фискална подкрепа като 
инструмент в услуга на общественото 
благо; подчертава необходимостта от 
механизми за бързо реагиране при 
нарушения на свободата на пресата и 
медиите, както и от трансграничен фонд 
за разследваща журналистика;

Or. en


