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

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

26.4.2021 B9-0219/7

Τροπολογία 7
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει την πρόοδο που 
σημειώθηκε, αν και με μεγάλη 
καθυστέρηση, σε ορισμένες από τις 
έρευνες σε συναφείς υποθέσεις 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και διαφθοράς, ιδίως όσον 
αφορά τον προϊστάμενο του Γραφείου του 
πρώην πρωθυπουργού· τονίζει, ωστόσο, 
ότι οι τελευταίες μαρτυρίες και 
αποκαλύψεις έφεραν στο φως νέα ύποπτα 
γεγονότα και πιθανές εγκληματικές 
πράξεις και καλεί, ως εκ τούτου, τις 
μαλτέζικες αρχές να δρομολογήσουν και 
να προωθήσουν επίσης έρευνες σε αυτές 
τις υποθέσεις χωρίς καθυστέρηση·

6. αναγνωρίζει την πρόοδο που 
σημειώθηκε, αν και με μεγάλη 
καθυστέρηση, σε ορισμένες από τις 
έρευνες σε συναφείς υποθέσεις 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και διαφθοράς, ιδίως όσον 
αφορά τον προϊστάμενο του Γραφείου του 
πρώην πρωθυπουργού· τονίζει, ωστόσο, 
ότι οι τελευταίες μαρτυρίες και 
αποκαλύψεις έφεραν στο φως νέα ύποπτα 
γεγονότα και πιθανές εγκληματικές 
πράξεις και καλεί, ως εκ τούτου, τις 
μαλτέζικες αρχές να δρομολογήσουν και 
να προωθήσουν επίσης έρευνες σε αυτές 
τις υποθέσεις χωρίς καθυστέρηση, που να 
συμπεριλαμβάνουν επίσης πιθανές 
απόπειρες δημόσιων αξιωματούχων να 
αποκρύψουν στοιχεία και να 
παρεμποδίσουν τις έρευνες και τις 
δικαστικές διαδικασίες·
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Τροπολογία 8
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 κυβέρνηση της Μάλτας έχει 
επιτύχει ως έναν βαθμό 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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Τροπολογία 9
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για ορισμένα από τα πορίσματα της 
Επιτροπής στην έκθεσή της του 2020 για 
το κράτος δικαίου όσον αφορά τη Μάλτα, 
και ιδίως για τα «μοτίβα διαφθοράς εις 
βάθος»· χαιρετίζει, ωστόσο, την έναρξη 
του προγράμματος διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία και τις 
διαδικασίες που έχει στη διάθεσή της για 
να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με 
το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία των 
δικαστικών συστημάτων, την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, την 
τραπεζική εποπτεία, τις δημόσιες 
συμβάσεις και τον πολεοδομικό σχεδιασμό 
και ανάπτυξη·

10. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για ορισμένα από τα πορίσματα της 
Επιτροπής στην έκθεσή της του 2020 για 
το κράτος δικαίου όσον αφορά τη Μάλτα, 
και ιδίως για τα «μοτίβα διαφθοράς εις 
βάθος»· χαιρετίζει, ωστόσο, την έναρξη 
του προγράμματος διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία και τις 
διαδικασίες που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών επί 
παραβάσει, για να διασφαλίσει την πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ όσον 
αφορά την αποτελεσματική λειτουργία των 
δικαστικών συστημάτων, την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, την 
τραπεζική εποπτεία, τις δημόσιες 
συμβάσεις και τον πολεοδομικό σχεδιασμό 
και ανάπτυξη· πιστεύει ότι η ευρέως 
διαδεδομένη πρακτική ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων βάσει απευθείας 
παραγγελιών συνιστά σημαντικό κίνδυνο 
διαφθοράς και πρέπει να ανασταλεί·
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Τροπολογία 10
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 10 α (νέα)

 Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 10α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς τις αρχές της Μάλτας να 
υλοποιήσουν πλήρως όλες τις εκκρεμείς 
συστάσεις της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της Επιτροπής της Βενετίας, 
της Ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς 
(GRECO) και της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση 
των μέτρων καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας (Moneyval)· θεωρεί ότι 
οι συστάσεις που αφορούν το εθνικό 
κοινοβούλιο και τους βουλευτές, το 
αποτέλεσμα των αποφάσεων του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και των 
ειδικών δικαστηρίων θα πρέπει να 
υλοποιηθούν με τον δέοντα τρόπο· καλεί 
τις αρχές της Μάλτας να ζητήσουν τη 
γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας 
σχετικά με τη συμμόρφωση με τις 
συστάσεις της· επιφυλάσσεται του 
δικαιώματος να υποβάλει αυτεπαγγέλτως 
το αίτημα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 του καταστατικού της 
Επιτροπής της Βενετίας και την 
παράγραφο 28 του μνημονίου συμφωνίας 
μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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26.4.2021 B9-0219/11

Τροπολογία 11
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αναγνωρίζει ότι η δολοφονία της 
Daphne Caruana Galizia πυροδότησε 
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της 
προστασίας των δημοσιογράφων και την 
προάσπιση της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αρχές 
της Μάλτας θα πρέπει να κάνουν 
περαιτέρω αποδείξιμα βήματα, ορίζοντας 
μακροπρόθεσμα νομοθετικά και πολιτικά 
μέτρα που θα διασφαλίζουν ένα 
περιβάλλον για την κριτική, ανεξάρτητη 
δημοσιογραφία στη Μάλτα και τη 
λογοδοσία των πολιτικών και των 
αξιωματούχων· καλεί την κυβέρνηση της 
Μάλτας να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες 
ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης και την ανεξαρτησία 
των δημόσιων μέσων ενημέρωσης από 
πολιτικές παρεμβάσεις και την αυξανόμενη 
χρήση ρητορικής μίσους στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·

11. αναγνωρίζει ότι η δολοφονία της 
Daphne Caruana Galizia πυροδότησε 
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της 
προστασίας των δημοσιογράφων και την 
προάσπιση της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αρχές 
της Μάλτας θα πρέπει να κάνουν 
περαιτέρω αποδείξιμα βήματα, ορίζοντας 
μακροπρόθεσμα νομοθετικά και πολιτικά 
μέτρα που θα διασφαλίζουν ένα 
περιβάλλον για την κριτική, ανεξάρτητη 
δημοσιογραφία στη Μάλτα και τη 
λογοδοσία των πολιτικών και των 
αξιωματούχων, ιδίως όσον αφορά των 
πρόληψη των απειλών, της 
παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της 
δαιμονοποίησης δημοσιογράφων, είτε 
δημόσια είτε στο διαδίκτυο, και την 
επιβολή σχετικών ποινών· καλεί την 
κυβέρνηση της Μάλτας να αντιμετωπίσει 
τις υφιστάμενες ανησυχίες σχετικά με την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την 
ανεξαρτησία των κανονιστικών φορέων 
που είναι αρμόδιοι για τα μέσα 
ενημέρωσης και των δημόσιων και 
ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης από 
πολιτικές παρεμβάσεις και την αυξανόμενη 
χρήση ρητορικής μίσους στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·
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Τροπολογία 12
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 11α. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τον 
επιβλαβή αντίκτυπο των καθεστώτων 
χορήγησης ιθαγένειας και άδειας 
διαμονής στην ακεραιότητα της 
ιθαγένειας της ΕΕ· υπενθυμίζει τις 
πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με την 
επιεική ερμηνεία των απαιτήσεων 
διαμονής που ισχύουν για την 
πολιτογράφηση, καθώς και σχετικά με 
τον ρόλο των διαμεσολαβητών και τη 
συμμετοχή των δημόσιων αξωματούχων· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις 
αρχές της Μάλτας να διασφαλίσουν τη 
διαφάνεια και να καταργήσουν τα 
καθεστώτα χορήγησης ιθαγένειας και 
άδειας διαμονής σε επενδυτές αντί να τα 
τροποποιήσουν· καλεί την Επιτροπή να 
εκδώσει την αιτιολογημένη γνώμη της 
στη σχετική διαδικασία επί παραβάσει το 
συντομότερο δυνατόν·
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Τροπολογία 13
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία της ΕΕ κατά των SLAPP 
προκειμένου να προστατεύονται οι 
δημοσιογράφοι από κακόβουλες μηνύσεις· 
τονίζει ότι, κατά την καταπολέμηση της 
διαφθορά και της κακοδιαχείρισης στην 
ΕΕ, η ερευνητική δημοσιογραφία θα 
πρέπει να απολαμβάνει ιδιαίτερη εκτίμηση 
και οικονομική στήριξη ως μέσο 
προαγωγής του κοινού καλού· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για μηχανισμούς 
ταχείας αντίδρασης για παραβιάσεις της 
ελευθερίας του Τύπου και των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και για το 
διασυνοριακό ταμείο για την ερευνητική 
δημοσιογραφία·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία της ΕΕ κατά των SLAPP 
προκειμένου να προστατεύονται οι 
δημοσιογράφοι από κακόβουλες μηνύσεις· 
καλεί τις αρχές της Μάλτας να θεσπίσουν 
εν τω μεταξύ εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις για τις SLAPP· τονίζει ότι, κατά 
την καταπολέμηση της διαφθορά και της 
κακοδιαχείρισης στην ΕΕ, η ερευνητική 
δημοσιογραφία θα πρέπει να απολαμβάνει 
ιδιαίτερη εκτίμηση και οικονομική στήριξη 
ως μέσο προαγωγής του κοινού καλού· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για μηχανισμούς 
ταχείας αντίδρασης για παραβιάσεις της 
ελευθερίας του Τύπου και των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και για το 
διασυνοριακό ταμείο για την ερευνητική 
δημοσιογραφία·

Or. en


