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26.4.2021 B9-0219/7

Grozījums Nr. 7
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Daphne Caruana Galizia slepkavība un tiesiskuma situācija Maltā

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīst, ka ir panākts progress (lai 
gan ar ievērojamu kavēšanos) dažās 
izmeklēšanās saistītajās lietās par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un 
korupciju, jo īpaši attiecībā uz bijušo 
Premjerministra biroja vadītāju; tomēr 
uzsver, ka jaunākās liecības un atklājumi ir 
atklājuši jaunus aizdomīgus faktus un 
iespējamas noziedzīgas darbības, un tādēļ 
aicina Maltas iestādes arī nekavējoties sākt 
un pasteidzināt izmeklēšanu šajās lietās;

6. atzīst, ka ir panākts progress (lai 
gan ar ievērojamu kavēšanos) dažās 
izmeklēšanās saistītajās lietās par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un 
korupciju, jo īpaši attiecībā uz bijušo 
Premjerministra biroja vadītāju; tomēr 
uzsver, ka jaunākās liecības un atklājumi ir 
atklājuši jaunus aizdomīgus faktus un 
iespējamas noziedzīgas darbības, un tādēļ 
aicina Maltas iestādes arī nekavējoties sākt 
un pasteidzināt izmeklēšanu šajās lietās, 
tostarp attiecībā uz iespējamiem valsts 
amatpersonu mēģinājumiem slēpt 
pierādījumus un kavēt izmeklēšanu un 
tiesvedību;
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26.4.2021 B9-0219/8

Grozījums Nr. 8
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Daphne Caruana Galizia slepkavība un tiesiskuma situācija Maltā

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž dziļu nožēlu par to, ka gadu 
gaitā notikumu attīstība Maltā ir radījusi 
nopietnus un pastāvīgus draudus 
tiesiskumam, demokrātijai un 
pamattiesībām, ieskaitot jautājumus par 
plašsaziņas līdzekļu brīvību, 
tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu iestāžu 
neatkarību no politiskas iejaukšanās un 
mierīgas pulcēšanās brīvību; uzskata, ka 
būtu vēl vairāk jāstiprina konstitucionālās 
garantijas attiecībā uz varas dalīšanu; 
norāda, ka pēc dažu Komisijas, Eiropas 
Padomes un Venēcijas komisijas ieteikumu 
īstenošanas Maltas valdība ir guvusi 
panākumus tiesiskuma jomā; mudina 
Maltas valdību turpināt centienus 
nostiprināt savas iestādes;

9. pauž dziļu nožēlu par to, ka gadu 
gaitā notikumu attīstība Maltā ir radījusi 
nopietnus un pastāvīgus draudus 
tiesiskumam, demokrātijai un 
pamattiesībām, ieskaitot jautājumus par 
plašsaziņas līdzekļu brīvību, 
tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu iestāžu 
neatkarību no politiskas iejaukšanās un 
mierīgas pulcēšanās brīvību; uzskata, ka 
būtu vēl vairāk jāstiprina konstitucionālās 
garantijas attiecībā uz varas dalīšanu; 
norāda, ka pēc dažu Komisijas, Eiropas 
Padomes un Venēcijas komisijas ieteikumu 
īstenošanas Maltas valdība ir panākusi 
zināmu progresu; mudina Maltas valdību 
turpināt centienus nostiprināt savas 
iestādes;
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26.4.2021 B9-0219/9

Grozījums Nr. 9
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Daphne Caruana Galizia slepkavība un tiesiskuma situācija Maltā

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pauž dziļas bažas par dažiem 
Komisijas konstatējumiem tās 2020. gada 
ziņojumā par tiesiskumu attiecībā uz 
Maltu, jo īpaši par “dziļi iesakņotiem 
korupcijas modeļiem”; tomēr pauž 
gandarījumu par strukturālo reformu 
projekta uzsākšanu; atkārtoti aicina 
Komisiju izmantot visus tās rīcībā esošos 
instrumentus un procedūras, lai 
nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES tiesību 
aktiem attiecībā uz tiesu sistēmu efektīvu 
darbību, cīņu pret nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu, banku uzraudzību, 
publisko iepirkumu un pilsētplānošanu un 
attīstību;

10. pauž dziļas bažas par dažiem 
Komisijas konstatējumiem tās 2020. gada 
ziņojumā par tiesiskumu attiecībā uz 
Maltu, jo īpaši par “dziļi iesakņotiem 
korupcijas modeļiem”; tomēr pauž 
gandarījumu par strukturālo reformu 
projekta uzsākšanu; atkārtoti aicina 
Komisiju izmantot visus tās rīcībā esošos 
instrumentus un procedūras, tostarp 
pārkāpumu procedūras, lai nodrošinātu 
pilnīgu atbilstību ES tiesību aktiem 
attiecībā uz tiesu sistēmu efektīvu darbību, 
cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu, banku uzraudzību, publisko 
iepirkumu un pilsētplānošanu un attīstību; 
uzskata, ka plaši izplatītā prakse piešķirt 
publisko līgumu slēgšanas tiesības, 
pamatojoties uz tiešiem rīkojumiem, rada 
lielu korupcijas risku un ir jāaptur;

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

26.4.2021 B9-0219/10

Grozījums Nr. 10
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Daphne Caruana Galizia slepkavība un tiesiskuma situācija Maltā

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

 Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 10.a atkārtoti aicina Maltas iestādes 
pilnībā īstenot visus atlikušos ieteikumus, 
ko sniegusi Eiropas Padomes 
Parlamentārā asambleja, Venēcijas 
komisija, Pretkorupcijas starpvalstu 
grupa (GRECO) un Nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršanas un 
terorisma finansēšanas apkarošanas 
ekspertu komiteja (Moneyval); uzskata, ka 
būtu pienācīgi jāīsteno ieteikumi attiecībā 
uz valsts parlamentu un parlamenta 
deputātiem, Konstitucionālās tiesas 
spriedumu ietekmi un specializētajām 
tiesām; aicina Maltas iestādes pieprasīt 
Venēcijas komisijas atzinumu par tās 
ieteikumu ievērošanu; patur tiesības 
iesniegt šādu pieprasījumu saskaņā ar 
Venēcijas komisijas statūtu 3. panta 2. 
punktu un Eiropas Padomes un Eiropas 
Savienības saprašanās memoranda 28. 
punktu;
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26.4.2021 B9-0219/11

Grozījums Nr. 11
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Daphne Caruana Galizia slepkavība un tiesiskuma situācija Maltā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīst, ka Daphne Caruana Galizia 
slepkavība ir likusi pieņemt reformas, lai 
uzlabotu žurnālistu aizsardzību un 
aizsargātu plašsaziņas līdzekļu brīvību; 
tomēr uzsver, ka Maltas iestādēm būtu 
jāveic turpmāki uzskatāmi pasākumi, 
nosakot ilgtermiņa likumdošanas un 
politikas pasākumus, kas palīdzētu 
nodrošināt vidi kritiskai un neatkarīgai 
žurnālistikai Maltā un politiķu un 
amatpersonu pārskatatbildību; aicina 
Maltas valdību pievērsties pastāvošajām 
bažām attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu 
brīvību un sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu 
neatkarību no politiskās iejaukšanās, kā arī 
attiecībā uz arvien plašāku naida runas 
izmantošanu sociālajos medijos;

11. atzīst, ka Daphne Caruana Galizia 
slepkavība ir likusi pieņemt reformas, lai 
uzlabotu žurnālistu aizsardzību un 
aizsargātu plašsaziņas līdzekļu brīvību; 
tomēr uzsver, ka Maltas iestādēm būtu 
jāveic turpmāki uzskatāmi pasākumi, 
nosakot ilgtermiņa likumdošanas un 
politikas pasākumus, kas palīdzētu 
nodrošināt vidi kritiskai un neatkarīgai 
žurnālistikai Maltā un politiķu un 
amatpersonu pārskatatbildību, jo īpaši 
attiecībā uz to, lai novērstu un sodītu par 
publiski vai tiešsaistē izteiktiem draudiem, 
aizskaršanu, iebiedēšanu, un žurnālistu 
dehumanizāciju; aicina Maltas valdību 
pievērsties pastāvošajām bažām attiecībā 
uz plašsaziņas līdzekļu brīvību un mediju 
regulatoru un sabiedrisko un privāto 
plašsaziņas līdzekļu neatkarību no 
politiskās iejaukšanās, kā arī attiecībā uz 
arvien plašāku naida runas izmantošanu 
sociālajos medijos;
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26.4.2021 B9-0219/12

Grozījums Nr. 12
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Daphne Caruana Galizia slepkavība un tiesiskuma situācija Maltā

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 11.a pauž dziļas bažas par pilsonības un 
uzturēšanās atļauju shēmu kaitīgo ietekmi 
uz ES pilsonības integritāti; atgādina par 
nesenajiem atklājumiem par 
naturalizācijai nepieciešamo mītnesvietas 
prasību pielaidīgo interpretāciju, kā arī 
par starpnieku lomu un valsts 
amatpersonu iesaistīšanos; atkārtoti 
aicina Maltas iestādes nodrošināt 
pārredzamību un izbeigt investoru 
pilsonības un uzturēšanās atļauju shēmas, 
nevis tās grozīt; aicina Komisiju pēc 
iespējas ātrāk sniegt pamatotu atzinumu 
attiecīgajā pārkāpuma lietā;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/13

Grozījums Nr. 13
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Daphne Caruana Galizia slepkavība un tiesiskuma situācija Maltā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju ierosināt ES tiesību 
aktus pret SLAPP, lai aizsargātu 
žurnālistus no ļaunprātīgām tiesas prāvām; 
uzsver, ka korupcijas un administratīvu 
kļūmju apkarošanā pētnieciskajai 
žurnālistikai būtu jāsaņem īpaša uzmanība 
un finansiāls vai fiskāls atbalsts kā 
līdzeklim, kas darbojas sabiedrības labā; 
uzsver, ka ir vajadzīgi ātras reaģēšanas 
mehānismi preses un plašsaziņas līdzekļu 
brīvības pārkāpumu gadījumos, kā arī ir 
vajadzīgs pārrobežu pētnieciskās 
žurnālistikas fonds;

13. aicina Komisiju ierosināt ES tiesību 
aktus pret SLAPP, lai aizsargātu 
žurnālistus no ļaunprātīgām tiesas prāvām; 
aicina Maltas iestādes tikmēr ieviest valsts 
tiesību aktus par SLAPP; uzsver, ka 
korupcijas un administratīvu kļūmju 
apkarošanā pētnieciskajai žurnālistikai būtu 
jāsaņem īpaša uzmanība un finansiāls vai 
fiskāls atbalsts kā līdzeklim, kas darbojas 
sabiedrības labā; uzsver, ka ir vajadzīgi 
ātras reaģēšanas mehānismi preses un 
plašsaziņas līdzekļu brīvības pārkāpumu 
gadījumos, kā arī ir vajadzīgs pārrobežu 
pētnieciskās žurnālistikas fonds;

Or. en


