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26.4.2021 B9-0219/7

Ändringsförslag 7
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erkänner de 
framsteg som, trots avsevärda förseningar, 
gjorts i vissa utredningar i relaterade fall av 
penningtvätt och korruption, särskilt när 
det gäller premiärministerns tidigare 
stabschef. Parlamentet betonar dock att de 
senaste vittnesmålen och avslöjandena har 
blottat nya misstänkta uppgifter och 
potentiella brottsliga handlingar, och 
uppmanar därför de maltesiska 
myndigheterna att utan dröjsmål inleda och 
påskynda utredningar även i dessa fall.

6. Europaparlamentet erkänner de 
framsteg som, trots avsevärda förseningar, 
gjorts i vissa utredningar i relaterade fall av 
penningtvätt och korruption, särskilt när 
det gäller premiärministerns tidigare 
stabschef. Parlamentet betonar dock att de 
senaste vittnesmålen och avslöjandena har 
blottat nya misstänkta uppgifter och 
potentiella brottsliga handlingar, och 
uppmanar därför de maltesiska 
myndigheterna att utan dröjsmål inleda och 
påskynda utredningar även i dessa fall, 
också när det gäller eventuella försök 
från offentliga tjänstemäns sida att dölja 
bevis och hindra utredningar och rättsliga 
förfaranden.
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26.4.2021 B9-0219/8

Ändringsförslag 8
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet beklagar djupt 
hur utvecklingen i Malta under årens lopp 
har lett till allvarliga och ihållande hot mot 
rättsstatsprincipen, demokratin och de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
frågor om mediefriheten, de 
brottsbekämpande myndigheternas och 
rättsväsendets oberoende från politisk 
inblandning samt friheten att delta i 
fredliga sammankomster. Parlamentet 
anser att de konstitutionella garantierna för 
maktfördelning bör stärkas ytterligare. 
Parlamentet konstaterar att Maltas 
regering, efter att ha genomfört vissa av 
rekommendationerna från kommissionen, 
Europarådet och Venedigkommissionen, 
har gjort framsteg när det gäller 
rättsstatsprincipen. Parlamentet 
uppmuntrar Maltas regering att fortsätta 
sina insatser för att stärka sina institutioner.

9. Europaparlamentet beklagar djupt 
hur utvecklingen i Malta under årens lopp 
har lett till allvarliga och ihållande hot mot 
rättsstatsprincipen, demokratin och de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet 
frågor om mediefriheten, de 
brottsbekämpande myndigheternas och 
rättsväsendets oberoende från politisk 
inblandning samt friheten att delta i 
fredliga sammankomster. Parlamentet 
anser att de konstitutionella garantierna för 
maktfördelning bör stärkas ytterligare. 
Parlamentet konstaterar att Maltas 
regering, efter att ha genomfört vissa av 
rekommendationerna från kommissionen, 
Europarådet och Venedigkommissionen, 
har gjort vissa framsteg. Parlamentet 
uppmuntrar Maltas regering att fortsätta 
sina insatser för att stärka sina institutioner.
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26.4.2021 B9-0219/9

Ändringsförslag 9
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är djupt oroat 
över några av kommissionens slutsatser i 
2020 års rapport om rättsstatsprincipen när 
det gäller Malta, särskilt kommentarerna 
om ”djupgående korruptionsmönster”. 
Parlamentet välkomnar emellertid 
lanseringen av strukturreformprojektet. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
kommissionen att använda alla verktyg och 
förfaranden som står till dess förfogande 
för att säkerställa full efterlevnad av EU-
rätten när det gäller effektivt fungerande 
rättssystem, bekämpning av penningtvätt, 
banktillsyn, offentlig upphandling samt 
stadsplanering och stadsutveckling.

10. Europaparlamentet är djupt oroat 
över några av kommissionens slutsatser i 
2020 års rapport om rättsstatsprincipen när 
det gäller Malta, särskilt kommentarerna 
om ”djupgående korruptionsmönster”. 
Parlamentet välkomnar emellertid 
lanseringen av strukturreformprojektet. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
kommissionen att använda alla verktyg och 
förfaranden som står till dess förfogande, 
inbegripet överträdelseförfaranden, för att 
säkerställa full efterlevnad av EU-rätten 
när det gäller effektivt fungerande 
rättssystem, bekämpning av penningtvätt, 
banktillsyn, offentlig upphandling samt 
stadsplanering och stadsutveckling. 
Parlamentet anser att den utbredda 
praxisen att tilldela offentliga kontrakt på 
grundval av direktbeställningar utgör en 
stor korruptionsrisk och måste stoppas.
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26.4.2021 B9-0219/10

Ändringsförslag 10
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

 Förslag till resolution Ändringsförslag

 10a. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till de maltesiska 
myndigheterna att fullt ut genomföra alla 
kvarstående rekommendationer från 
Europarådets parlamentariska 
församling, Venedigkommissionen, 
Gruppen av stater mot korruption (Greco) 
och expertkommittén för utvärdering av 
åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism (Moneyval). 
Parlamentet anser att 
rekommendationerna om de nationella 
parlamenten och parlamentsledamöterna, 
effekterna av författningsdomstolens 
domar och specialdomstolarna bör 
genomföras korrekt. Parlamentet 
uppmanar de maltesiska myndigheterna 
att begära ett yttrande från 
Venedigkommissionen om efterlevnaden 
av dess rekommendationer. Parlamentet 
förbehåller sig rätten att själv göra en 
sådan begäran i enlighet med artikel 3.2 i 
Venedigkommissionens stadga och punkt 
28 i samförståndsavtalet mellan 
Europarådet och Europeiska unionen.
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26.4.2021 B9-0219/11

Ändringsförslag 11
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet konstaterar att 
mordet på Daphne Caruana Galizia ledde 
till reformer för att förbättra skyddet av 
journalister och försvara mediefriheten. 
Parlamentet betonar dock att de maltesiska 
myndigheterna bör vidta ytterligare 
konkreta åtgärder genom att fastställa 
långsiktiga lagstiftningsåtgärder och 
politiska åtgärder som syftar till att 
säkerställa en miljö med kritisk, oberoende 
journalistik i Malta och ansvarsskyldighet 
för politiker och tjänstemän. Parlamentet 
uppmanar Maltas regering att hantera de 
befintliga problemen avseende mediefrihet 
och offentliga mediers oberoende från 
politisk inblandning och den ökande 
användningen av hatpropaganda på sociala 
medier.

11. Europaparlamentet konstaterar att 
mordet på Daphne Caruana Galizia ledde 
till reformer för att förbättra skyddet av 
journalister och försvara mediefriheten. 
Parlamentet betonar dock att de maltesiska 
myndigheterna bör vidta ytterligare 
konkreta åtgärder genom att fastställa 
långsiktiga lagstiftningsåtgärder och 
politiska åtgärder som syftar till att 
säkerställa en miljö med kritisk, oberoende 
journalistik i Malta och ansvarsskyldighet 
för politiker och tjänstemän, i synnerhet 
när det gäller att förebygga och bestraffa 
hot, trakasserier, mobbning och 
avhumanisering av journalister, offentligt 
eller på internet. Parlamentet uppmanar 
Maltas regering att hantera de befintliga 
problemen avseende mediefrihet och 
medietillsynsmyndigheters och offentliga 
och privata mediers oberoende från 
politisk inblandning och den ökande 
användningen av hatpropaganda på sociala 
medier.
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26.4.2021 B9-0219/12

Ändringsförslag 12
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 11a. Europaparlamentet är djupt oroat 
över den skadliga inverkan som systemen 
för medborgarskap och uppehållstillstånd 
har på EU-medborgarskapets integritet. 
Parlamentet påminner om den senaste 
tidens avslöjanden rörande den 
släpphänta tolkningen av 
bosättningskraven för naturalisering, 
samt mellanhändernas roll och offentliga 
tjänstemäns involvering. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till de maltesiska 
myndigheterna att säkerställa transparens 
och upphöra med sina system för 
medborgarskap och uppehållstillstånd för 
investerare i stället för att ändra dem. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
snarast möjligt utfärda sitt motiverade 
yttrande i det aktuella 
överträdelseärendet.
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26.4.2021 B9-0219/13

Ändringsförslag 13
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå EU-lagstiftning 
mot strategiska rättegångar mot 
allmänhetens deltagande för att skydda 
journalister från ogrundade stämningar. 
När det gäller bekämpning av korruption 
och administrativa missförhållanden i EU 
understryker parlamentet att undersökande 
journalistik bör ges särskild 
uppmärksamhet och finansiellt eller 
skattemässigt stöd som ett verktyg som 
tjänar det allmännas bästa. Parlamentet 
understryker behovet av mekanismer för 
snabba insatser vid kränkningar av press- 
och mediefriheten liksom vikten av fonden 
för gränsöverskridande undersökande 
journalistik.

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå EU-lagstiftning 
mot strategiska rättegångar mot 
allmänhetens deltagande för att skydda 
journalister från ogrundade stämningar. 
Parlamentet uppmanar de maltesiska 
myndigheterna att under tiden anta 
inhemsk lagstiftning om strategiska 
rättegångar mot allmänhetens deltagande. 
När det gäller bekämpning av korruption 
och administrativa missförhållanden i EU 
understryker parlamentet att undersökande 
journalistik bör ges särskild 
uppmärksamhet och finansiellt eller 
skattemässigt stöd som ett verktyg som 
tjänar det allmännas bästa. Parlamentet 
understryker behovet av mekanismer för 
snabba insatser vid kränkningar av press- 
och mediefriheten liksom vikten av fonden 
för gränsöverskridande undersökande 
journalistik.

Or. en


