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NL In verscheidenheid verenigd NL

26.4.2021 B9-0219/7

Amendement 7
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-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 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de vooruitgang die, zij het 
met grote vertraging, is geboekt in 
bepaalde onderzoeken naar gerelateerde 
gevallen van witwassen en corruptie, met 
name met betrekking tot de voormalige 
stafchef van de premier; benadrukt echter 
dat de meest recente getuigenissen en 
onthullingen nieuwe verdachte feiten en 
mogelijk strafbare feiten aan het licht 
hebben gebracht, en roept de Maltese 
autoriteiten daarom op ook in dat verband 
onverwijld onderzoeken in te stellen en 
deze vooruit te helpen;

6. erkent de vooruitgang die, zij het 
met grote vertraging, is geboekt in 
bepaalde onderzoeken naar gerelateerde 
gevallen van witwassen en corruptie, met 
name met betrekking tot de voormalige 
stafchef van de premier; benadrukt echter 
dat de meest recente getuigenissen en 
onthullingen nieuwe verdachte feiten en 
mogelijk strafbare feiten aan het licht 
hebben gebracht, en roept de Maltese 
autoriteiten daarom op ook in dat verband 
onverwijld onderzoeken in te stellen en 
deze vooruit te helpen, met inbegrip van 
eventuele pogingen van 
overheidsfunctionarissen om bewijzen te 
verbergen en het onderzoeken en 
rechtszaken te belemmeren;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/8

Amendement 8
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-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 
een zekere vooruitgang heeft geboekt; 
moedigt de Maltese regering aan de 
inspanningen ter versterking van haar 
instellingen voort te zetten;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/9

Amendement 9
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-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 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ernstig bezorgd over bepaalde 
bevindingen van de Commissie in haar 
verslag over de rechtsstaat 2020 met 
betrekking tot Malta, met name de “diepe 
corruptiepatronen”; is niettemin ingenomen 
met het feit dat een begin is gemaakt met 
de structurele hervormingen; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie om gebruik te 
maken van alle instrumenten en procedures 
waarover zij beschikt om te zorgen voor 
volledige naleving van het EU-recht met 
betrekking tot de efficiënte werking van 
rechtsstelsels, de bestrijding van het 
witwassen van geld, bankentoezicht, 
openbare aanbestedingen, en stadsplanning 
en -ontwikkeling;

10. is ernstig bezorgd over bepaalde 
bevindingen van de Commissie in haar 
verslag over de rechtsstaat 2020 met 
betrekking tot Malta, met name de “diepe 
corruptiepatronen”; is niettemin ingenomen 
met het feit dat een begin is gemaakt met 
de structurele hervormingen; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie om gebruik te 
maken van alle instrumenten en procedures 
waarover zij beschikt, met inbegrip van 
inbreukprocedures, om te zorgen voor 
volledige naleving van het EU-recht met 
betrekking tot de efficiënte werking van 
rechtsstelsels, de bestrijding van het 
witwassen van geld, bankentoezicht, 
openbare aanbestedingen, en stadsplanning 
en -ontwikkeling; is van mening dat de 
wijdverbreide praktijk om aanbestedingen 
te plaatsen op basis van rechtstreekse 
bestellingen een grote kans op corruptie 
oplevert, en moet worden opgeschort;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/10

Amendement 10
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-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 10 bis (nieuw)

 Ontwerpresolutie Amendement

 10 bis. herhaalt zijn oproep aan de 
Maltese autoriteiten om alle openstaande 
aanbevelingen van de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa, de 
Commissie van Venetië, de Groep van 
Staten tegen Corruptie (GRECO) en het 
Comité van deskundigen inzake de 
evaluatie van maatregelen ter bestrijding 
van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme (Moneyval) 
volledig ten uitvoer te leggen; is van 
mening dat de aanbevelingen met 
betrekking tot het nationale parlement en 
de parlementsleden, en de gevolgen van 
uitspraken van het Grondwettelijk Hof en 
de gespecialiseerde rechtbanken naar 
behoren ten uitvoer moeten worden 
gelegd; verzoekt de Maltese autoriteiten 
de Commissie van Venetië om advies te 
verzoeken inzake de naleving van haar 
aanbevelingen; behoudt zich het recht 
voor om zelf een dergelijk verzoek in te 
dienen, overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
van de statuten van de Commissie van 
Venetië en punt 28 van het memorandum 
van overeenstemming tussen de Raad van 
Europa en de Europese Unie;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/11

Amendement 11
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-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 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat de moord op Daphne 
Caruana Galizia aanleiding heeft gegeven 
tot hervormingen om de bescherming van 
journalisten te verbeteren en de 
mediavrijheid te verdedigen; benadrukt 
echter dat de Maltese autoriteiten verdere 
concrete stappen moeten ondernemen, en 
wetgevings- en beleidsmaatregelen voor de 
lange termijn moeten vaststellen om een 
bevorderlijk klimaat te creëren voor 
kritische, onafhankelijke journalistiek op 
Malta en voor verantwoordingsplicht van 
politici en ambtenaren; verzoekt de 
Maltese regering aandacht te besteden aan 
de bestaande zorgen in verband met de 
mediavrijheid en de onafhankelijkheid van 
de publieke media ten opzichte van 
politieke inmenging en de toename van 
haatzaaiende uitlatingen op sociale media;

11. erkent dat de moord op Daphne 
Caruana Galizia aanleiding heeft gegeven 
tot hervormingen om de bescherming van 
journalisten te verbeteren en de 
mediavrijheid te verdedigen; benadrukt 
echter dat de Maltese autoriteiten verdere 
concrete stappen moeten ondernemen, en 
wetgevings- en beleidsmaatregelen voor de 
lange termijn moeten vaststellen om een 
bevorderlijk klimaat te creëren voor 
kritische, onafhankelijke journalistiek op 
Malta en voor verantwoordingsplicht van 
politici en ambtenaren, in het bijzonder 
met betrekking tot het voorkomen en 
bestraffen van bedreigingen, intimidatie, 
pesterijen en de ontmenselijking van 
journalisten, in het openbaar of online; 
verzoekt de Maltese regering aandacht te 
besteden aan de bestaande zorgen in 
verband met de mediavrijheid en de 
onafhankelijkheid van mediaregulatoren 
en publieke en private media ten opzichte 
van politieke inmenging en de toename van 
haatzaaiende uitlatingen op sociale media;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/12

Amendement 12
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
namens de Verts/ALE-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 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 11 bis. is ernstig bezorgd over de 
schadelijke gevolgen van burgerschaps- 
en verblijfsregelingen voor de integriteit 
van het EU-burgerschap; herinnert aan 
de recente onthullingen over de soepele 
interpretatie van verblijfsvoorwaarden 
voor naturalisatie, alsook over de rol van 
tussenpersonen en de betrokkenheid van 
ambtenaren; herinnert zijn oproep aan de 
Maltese autoriteiten om transparantie te 
waarborgen en de burgerschaps- en 
verblijfsregelingen voor investeerders te 
beëindigen in plaats van deze te wijzigen; 
verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk haar met redenen omkleed 
advies uit te brengen in de betreffende 
inbreukprocedure;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/13

Amendement 13
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
on behalf of the Verts/ALE Group

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 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie 
EU-wetgeving tegen SLAPP voor te stellen 
om journalisten te beschermen tegen 
vexatoire rechtszaken; benadrukt dat 
onderzoeksjournalistiek, in het kader van 
de bestrijding van corruptie en wanbestuur, 
specifieke aandacht en financiële of fiscale 
steun dient te krijgen als instrument in 
dienst van het openbaar belang; 
onderstreept de noodzaak van 
snellereactiemechanismen voor 
schendingen van de pers- en mediavrijheid, 
alsook van het grensoverschrijdend fonds 
voor onderzoeksjournalistiek;

13. verzoekt de Commissie 
EU-wetgeving tegen SLAPP voor te stellen 
om journalisten te beschermen tegen 
vexatoire rechtszaken; verzoekt de Maltese 
autoriteiten intussen nationale wetgeving 
inzake SLAPP ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat onderzoeksjournalistiek, in 
het kader van de bestrijding van corruptie 
en wanbestuur, specifieke aandacht en 
financiële of fiscale steun dient te krijgen 
als instrument in dienst van het openbaar 
belang; onderstreept de noodzaak van 
snellereactiemechanismen voor 
schendingen van de pers- en mediavrijheid, 
alsook van het grensoverschrijdend fonds 
voor onderzoeksjournalistiek;

Or. en


