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26.4.2021 B9-0219/7

Pozmeňujúci návrh 7
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. oceňuje pokrok, hoci veľmi 
oneskorený, v niektorých vyšetrovaniach 
súvisiacich prípadov prania špinavých 
peňazí a korupcie, najmä pokiaľ ide o 
bývalého vedúceho kancelárie predsedu 
vlády; zdôrazňuje však, že najnovšie 
svedectvá a odhalenia poukázali na nové 
podozrivé skutočnosti a možné trestné 
činy, a preto vyzýva maltské orgány, aby v 
týchto prípadoch bezodkladne začali 
vyšetrovanie a pokročili v ňom;

6. oceňuje pokrok, hoci veľmi 
oneskorený, v niektorých vyšetrovaniach 
súvisiacich prípadov prania špinavých 
peňazí a korupcie, najmä pokiaľ ide o 
bývalého vedúceho kancelárie predsedu 
vlády; zdôrazňuje však, že najnovšie 
svedectvá a odhalenia poukázali na nové 
podozrivé skutočnosti a možné trestné 
činy, a preto vyzýva maltské orgány, aby v 
týchto prípadoch bezodkladne začali 
vyšetrovanie a pokročili v ňom, a to aj 
pokiaľ ide o možné pokusy verejných 
činiteľov zatajovať dôkazy a mariť 
vyšetrovanie a súdne konanie;
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26.4.2021 B9-0219/8

Pozmeňujúci návrh 8
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že roky vývoja na Malte viedli k 
závažnému a pokračujúcemu ohrozovaniu 
právneho štátu, demokracie a základných 
práv vrátane takých otázok, ako je sloboda 
médií, nezávislosť presadzovania práva a 
súdnictva od politického zasahovania a 
sloboda pokojného zhromažďovania; 
domnieva sa, že ústavné záruky deľby 
moci by sa mali ďalej posilňovať; 
konštatuje, že po vykonaní niektorých 
odporúčaní Komisie, Rady Európy a 
Benátskej komisie dosiahla maltská vláda 
pokrok v oblasti právneho štátu; odporúča 
vláde Malty, aby pokračovala v úsilí o 
posilnenie svojich inštitúcií;

9. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že roky vývoja na Malte viedli k 
závažnému a pokračujúcemu ohrozovaniu 
právneho štátu, demokracie a základných 
práv vrátane takých otázok, ako je sloboda 
médií, nezávislosť presadzovania práva a 
súdnictva od politického zasahovania a 
sloboda pokojného zhromažďovania; 
domnieva sa, že ústavné záruky deľby 
moci by sa mali ďalej posilňovať; 
konštatuje, že po vykonaní niektorých 
odporúčaní Komisie, Rady Európy a 
Benátskej komisie dosiahla maltská vláda 
určitý pokrok; odporúča vláde Malty, aby 
pokračovala v úsilí o posilnenie svojich 
inštitúcií;
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26.4.2021 B9-0219/9

Pozmeňujúci návrh 9
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a dodržiavanie zásad právneho štátu na Malte

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. je hlboko znepokojený niektorými 
zisteniami Komisie uvedenými v jej správe 
o právnom štáte za rok 2020, pokiaľ ide o 
Maltu, a najmä jej hlboko vžitými modelmi 
korupčného správania; víta však uvedenie 
projektu štrukturálnych reforiem; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby využila všetky 
nástroje a postupy, ktoré má k dispozícii, 
na zabezpečenie plného súladu s právnymi 
predpismi EÚ, pokiaľ ide o účinné 
fungovanie systémov spravodlivosti, boj 
proti praniu špinavých peňazí, bankový 
dohľad, verejné obstarávanie a územné 
plánovanie a rozvoj;

10. je hlboko znepokojený niektorými 
zisteniami Komisie uvedenými v jej správe 
o právnom štáte za rok 2020, pokiaľ ide o 
Maltu, a najmä jej hlboko vžitými modelmi 
korupčného správania; víta však uvedenie 
projektu štrukturálnych reforiem; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby využila všetky 
nástroje a postupy, ktoré má k dispozícii, 
vrátane postupov v prípade nesplnenia 
povinnosti na zabezpečenie plného súladu 
s právnymi predpismi EÚ, pokiaľ ide o 
účinné fungovanie systémov 
spravodlivosti, boj proti praniu špinavých 
peňazí, bankový dohľad, verejné 
obstarávanie a územné plánovanie a 
rozvoj; domnieva sa, že rozšírená prax 
zadávania verejných zákaziek na základe 
priamych objednávok predstavuje veľké 
riziko korupcie a musí byť zastavená;
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26.4.2021 B9-0219/10

Pozmeňujúci návrh 10
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a dodržiavanie zásad právneho štátu na Malte

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

 Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 10a. opakuje svoju výzvu adresovanú 
maltským orgánom, aby v plnej miere 
vykonali všetky zostávajúce odporúčania 
Parlamentného zhromaždenia Rady 
Európy, Benátskej komisie, Skupiny 
štátov proti korupcii (GRECO) a výboru 
expertov pre vyhodnocovanie opatrení 
proti praniu špinavých peňazí 
(Moneyval); domnieva sa, že odporúčania 
týkajúce sa národného parlamentu a jeho 
poslancov, účinkov rozsudkov ústavného 
súdu a špecializovaných súdov by sa mali 
riadne vykonávať; vyzýva maltské orgány, 
aby požiadali Benátsku komisiu 
o stanovisko k dodržiavaniu jej 
odporúčaní; vyhradzuje si právo podať 
takúto žiadosť sám v súlade s článkom 3 
ods. 2 štatútu Benátskej komisie 
a odsekom 28 memoranda o porozumení 
medzi Radou Európy a Európskou úniou;
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26.4.2021 B9-0219/11

Pozmeňujúci návrh 11
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. berie na vedomie, že vražda 
Daphne Caruany Galiziovej podnietila 
reformy na zlepšenie ochrany novinárov a 
obranu slobody médií; zdôrazňuje však, že 
maltské orgány by mali podniknúť ďalšie 
preukázateľné kroky a vytýčiť dlhodobé 
legislatívne a politické opatrenia, ktoré 
zabezpečia prostredie pre kritickú 
nezávislú žurnalistiku na Malte a 
zodpovednosť politikov a štátnych 
úradníkov; vyzýva maltskú vládu, aby sa 
zaoberala pretrvávajúcimi obavami o 
slobodu médií a nezávislosť 
verejnoprávnych médií od politického 
zasahovania a nárastom nenávistných 
prejavov v sociálnych médiách;

11. berie na vedomie, že vražda 
Daphne Caruanovej Galiziovej podnietila 
reformy na zlepšenie ochrany novinárov a 
obranu slobody médií; zdôrazňuje však, že 
maltské orgány by mali podniknúť ďalšie 
preukázateľné kroky a vytýčiť dlhodobé 
legislatívne a politické opatrenia, ktoré 
zabezpečia prostredie pre kritickú 
nezávislú žurnalistiku na Malte a 
zodpovednosť politikov a štátnych 
úradníkov, najmä pokiaľ ide 
o predchádzanie verejným alebo online 
hrozbám, obťažovaniu, šikanovaniu 
a dehumanizácii novinárov a trestanie 
týchto javov; vyzýva maltskú vládu, aby sa 
zaoberala pretrvávajúcimi obavami o 
slobodu médií a nezávislosť regulačných 
orgánov pre médiá a verejnoprávnych 
a súkromných médií od politického 
zasahovania a nárastom nenávistných 
prejavov v sociálnych médiách;
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26.4.2021 B9-0219/12

Pozmeňujúci návrh 12
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 11a. je hlboko znepokojený škodlivým 
vplyvom predpisov o občianstve a pobyte 
na integritu občianstva EÚ; pripomína 
nedávne odhalenia týkajúce sa 
zhovievavého výkladu požiadaviek na 
pobyt týkajúcich sa naturalizácie, ako aj 
úlohy sprostredkovateľov a zapojenia 
verejných činiteľov; opakuje svoju výzvu 
maltským orgánom, aby zabezpečili 
transparentnosť a aby svoje systémy 
udeľovania občianstva a povolení na 
pobyt investorom neupravovali, ale 
zrušili; vyzýva Komisiu, aby v príslušnom 
prípade nesplnenia povinnosti čo najskôr 
vydala odôvodnené stanovisko;

Or. en
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26.4.2021 B9-0219/13

Pozmeňujúci návrh 13
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
právne predpisy EÚ proti tzv. strategickým 
žalobám proti verejnej účasti s cieľom 
chrániť novinárov pred šikanóznymi 
súdnym konaniam; zdôrazňuje, že v boji 
proti korupcii a nesprávnym úradným 
postupom by sa investigatívnej žurnalistike 
ako nástroju, ktorý slúži verejnému blahu, 
mala venovať osobitná pozornosť a 
finančná podpora; zdôrazňuje potrebu 
mechanizmov rýchlej reakcie na 
porušovanie slobody tlače a médií, ako aj 
fondu cezhraničnej investigatívnej 
žurnalistiky;

13. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
právne predpisy EÚ proti tzv. strategickým 
žalobám proti verejnej účasti s cieľom 
chrániť novinárov pred šikanóznymi 
súdnym konaniam; vyzýva maltské orgány, 
aby medzitým prijali vnútroštátne právne 
predpisy o týchto žalobách; zdôrazňuje, že 
v boji proti korupcii a nesprávnym 
úradným postupom by sa investigatívnej 
žurnalistike ako nástroju, ktorý slúži 
verejnému blahu, mala venovať osobitná 
pozornosť a finančná podpora; zdôrazňuje 
potrebu mechanizmov rýchlej reakcie na 
porušovanie slobody tlače a médií, ako aj 
fondu cezhraničnej investigatívnej 
žurnalistiky;

Or. en


