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Daphne Caruana Galizia mõrvamine ja õigusriigi põhimõtte järgimine Maltal

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunnistab, et ehkki suure 
hilinemisega, on tehtud edusamme 
kohtuasjaga seotud rahapesu ja 
korruptsioonijuhtumite uurimises, eelkõige 
seoses peaministri endise 
kantseleiülemaga; rõhutab siiski, et 
viimased tunnistused ja paljastused on 
toonud ilmsiks uusi kahtlasi fakte ja 
võimalikke kuritegusid, ning kutsub 
seetõttu Malta ametiasutusi üles alustama 
ja jätkama viivitamata nende juhtumite 
uurimist;

6. tunnistab, et ehkki suure 
hilinemisega, on tehtud edusamme 
kohtuasjaga seotud rahapesu ja 
korruptsioonijuhtumite uurimises, eelkõige 
seoses peaministri endise 
kantseleiülemaga; rõhutab siiski, et 
viimased tunnistused ja paljastused on 
toonud ilmsiks uusi kahtlasi fakte ja 
võimalikke kuritegusid, ning kutsub 
seetõttu Malta ametiasutusi üles alustama 
ja jätkama viivitamata nende juhtumite 
uurimist, võttes arvesse ka ametiisikute 
võimalikke kaitseid tõendeid varjata ning 
uurimist ja kohtumenetlusi takistada;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. peab väga kahetsusväärseks, et 
aastate jooksul Maltal toimunud 
sündmused on toonud kaasa tõsise ja 
püsiva ohu õigusriigile, demokraatiale ja 
põhiõigustele, sealhulgas seadnud 
küsimuse alla meediavabaduse, 
õiguskaitse- ja kohtuasutuste sõltumatuse 
poliitilisest sekkumisest ning rahumeelse 
kogunemise vabaduse; on seisukohal, et 
võimude lahususega seotud 
põhiseaduslikke tagatisi tuleks veelgi 
tugevdada; märgib, et pärast komisjoni, 
Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjoni 
mõnede soovituste rakendamist on Malta 
valitsus teinud õigusriigi valdkonnas 
edusamme; kutsub Malta valitsust üles 
jätkama pingutusi oma institutsioonide 
tugevdamiseks;

9. peab väga kahetsusväärseks, et 
aastate jooksul Maltal toimunud 
sündmused on toonud kaasa tõsise ja 
püsiva ohu õigusriigile, demokraatiale ja 
põhiõigustele, sealhulgas seadnud 
küsimuse alla meediavabaduse, 
õiguskaitse- ja kohtuasutuste sõltumatuse 
poliitilisest sekkumisest ning rahumeelse 
kogunemise vabaduse; on seisukohal, et 
võimude lahususega seotud 
põhiseaduslikke tagatisi tuleks veelgi 
tugevdada; märgib, et pärast komisjoni, 
Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjoni 
mõnede soovituste rakendamist on Malta 
valitsus teinud õigusriigi valdkonnas 
mõningasi edusamme; kutsub Malta 
valitsust üles jätkama pingutusi oma 
institutsioonide tugevdamiseks;
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Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. on tõsiselt mures mõnede Maltat 
käsitlevate järelduste pärast komisjoni 
2020. aasta aruandes õigusriigi olukorra 
kohta, eelkõige Maltal juurdunud 
korruptsiooni pärast; väljendab siiski 
heameelt, et on käivitatud struktuurireformi 
projekt; palub veel kord, et komisjon 
kasutaks kõiki tema käsutuses olevaid 
vahendeid ja menetlusi, et tagada ELi 
õiguse täielik järgimine seoses 
kohtusüsteemide tõhusa toimimise, 
rahapesu vastase võitluse, 
pangandusjärelevalve, riigihangete ning 
linnaplaneerimise ja -arenguga;

10. on tõsiselt mures mõnede Maltat 
käsitlevate järelduste pärast komisjoni 
2020. aasta aruandes õigusriigi olukorra 
kohta, eelkõige Maltal juurdunud 
korruptsiooni pärast; väljendab siiski 
heameelt, et on käivitatud struktuurireformi 
projekt; palub veel kord, et komisjon 
kasutaks kõiki tema käsutuses olevaid 
vahendeid ja menetlusi, sealhulgas 
rikkumismenetlusi, et tagada ELi õiguse 
täielik järgimine seoses kohtusüsteemide 
tõhusa toimimise, rahapesu vastase 
võitluse, pangandusjärelevalve, 
riigihangete ning linnaplaneerimise ja -
arenguga; on seisukohal, et laialt levinud 
tava, et riigihankelepingud sõlmitakse 
otseste tellimuste alusel, kujutab endast 
suurt korruptsiooniohtu ja see tuleb 
lõpetada; 
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Punkt 10 a (uus)

 Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 10a. kordab oma üleskutset Malta 
ametivõimudele rakendada täielikult kõik 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse 
Assamblee, Veneetsia komisjoni, riikide 
korruptsioonivastase ühenduse (GRECO) 
ning rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise meetmeid hindav 
eksperdikomitee (Moneyval) soovitused, 
mida ei ole veel täidetud; on seisukohal, et 
riigi parlamenti ja parlamendiliikmeid, 
konstitutsioonikohtu otsuste mõju ja 
erikohtuid käsitlevaid soovitusi tuleks 
nõuetekohaselt rakendada; kutsub Malta 
ametivõime üles küsima Veneetsia 
komisjoni arvamust selle soovituste 
järgimise kohta; jätab endale õiguse 
esitada selline taotlus ise vastavalt 
Veneetsia komisjoni põhikirja artikli 3 
lõikele 2 ning Euroopa Nõukogu ja 
Euroopa Liidu vahelise vastastikuse 
mõistmise memorandumi punktile 28;
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Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. tunnistab, et Daphne Caruana 
Galizia mõrvamine andis tõuke 
reformideks ajakirjanike kaitse 
parandamiseks ja meediavabaduse 
kaitsmiseks; rõhutab siiski, et Malta 
ametiasutused peaksid astuma rohkem 
tõendatavaid samme ja rakendama 
pikaajalisi seadusandlikke ja poliitilisi 
meetmed, millega tagada Maltal 
tingimused kriitilise ja sõltumatu 
ajakirjanduse jaoks ning poliitikute ja 
ametnike vastutus; kutsub Malta valitsust 
üles lahendama probleeme, mis on seotud 
meediavabaduse ja avaliku meedia 
sõltumatusega poliitilisest sekkumisest 
ning vihakõne üha sagedasema 
kasutamisega sotsiaalmeedias;

11. tunnistab, et Daphne Caruana 
Galizia mõrvamine andis tõuke 
reformideks ajakirjanike kaitse 
parandamiseks ja meediavabaduse 
kaitsmiseks; rõhutab siiski, et Malta 
ametiasutused peaksid astuma rohkem 
tõendatavaid samme ja rakendama 
pikaajalisi seadusandlikke ja poliitilisi 
meetmed, millega tagada Maltal 
tingimused kriitilise ja sõltumatu 
ajakirjanduse jaoks ning poliitikute ja 
ametnike vastutus, eelkõige mis puudutab 
ajakirjanike ähvardamise, kiusamise ja 
dehumaniseerimise – nii avalikult kui ka 
veebis – ärahoidmist ja karistamist; kutsub 
Malta valitsust üles lahendama probleeme, 
mis on seotud meediavabaduse ja meediat 
reguleerivate asutuste ning avaliku ja 
erameedia sõltumatusega poliitilisest 
sekkumisest ning vihakõne üha 
sagedasema kasutamisega sotsiaalmeedias;
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Punkt 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 11a. on sügavalt mures kodakondsuse 
ja elamisloa skeemide kahjuliku mõju 
pärast ELi kodakondsuse terviklikkusele; 
tuletab meelde, et hiljuti on tulnud ilmsiks 
naturalisatsiooniks vajalike 
elukohanõuete leebe tõlgendamine, 
samuti vahendajate roll ja ametiisikute 
osalemine; palub veel kord, et Malta 
ametivõimud tagaksid läbipaistvuse ning 
lõpetaksid investoritele kodakondsuse ja 
elamisloa andmise skeemid, mitte lihtsalt 
ei muudaks neid; palub, et komisjon 
esitaks oma põhjendatud arvamuse 
asjaomases rikkumismenetluses nii 
kiiresti kui võimalik;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kutsub komisjoni üles esildama ELi 
SLAPP-kaebuste vastaseid õigusakte, et 
kaitsta ajakirjanikke pahatahtlike 
kohtuasjade eest rõhutab, et võitluses 
korruptsiooni ja haldusomavoli tuleks 
uurivale ajakirjandusele erilist tähelepanu 
pöörata ning anda finants- ja maksutoetust, 
sest tegemist on üldsuse huve teeniva 
vahendiga; rõhutab vajadust kiire 
reageerimise mehhanismide järele 
ajakirjandus- ja meediavabaduse 
rikkumiste korral ning piiriülese uuriva 
ajakirjanduse fondi järele;

13. kutsub komisjoni üles esildama ELi 
SLAPP-kaebuste vastaseid õigusakte, et 
kaitsta ajakirjanikke pahatahtlike 
kohtuasjade eest palub Malta 
ametivõimudel vahepeal jõustada SLAPP-
kaebusi käsitlevad siseriiklikud 
õigusaktid; rõhutab, et võitluses 
korruptsiooni ja haldusomavoli tuleks 
uurivale ajakirjandusele erilist tähelepanu 
pöörata ning anda finants- ja maksutoetust, 
sest tegemist on üldsuse huve teeniva 
vahendiga; rõhutab vajadust kiire 
reageerimise mehhanismide järele 
ajakirjandus- ja meediavabaduse 
rikkumiste korral ning piiriülese uuriva 
ajakirjanduse fondi järele;
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