
AM\1230015EL.docx PE690.784v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

26.4.2021 B9-0219/14

Τροπολογία 14
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Fabienne Keller, Olivier Chastel, 
Moritz Körner, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Vladimír Bilčík
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες 
για τη δολοφονία, υπό την καθοδήγηση 
των αρχών της Μάλτας και με τη βοήθεια 
της Ευρωπόλ, οδήγησαν μέχρι στιγμής 
στον εντοπισμό, την απαγγελία 
κατηγοριών και την υπό εξέλιξη δίκη 
διάφορων υπόπτων και ενός από τους 
ενδεχόμενους οργανωτές της δολοφονίας, 
δηλαδή του ιδιοκτήτη της εταιρείας 17 
Black Ltd, με έδρα το Dubai, και πρώην 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ElectroGas Malta Ltd.· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις έρευνες συμμετείχε και η 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών των 
ΗΠΑ (FBI)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες 
για τη δολοφονία, υπό την καθοδήγηση 
των αρχών της Μάλτας και με τη βοήθεια 
της Ευρωπόλ, οδήγησαν μέχρι στιγμής 
στον εντοπισμό, την απαγγελία 
κατηγοριών και την υπό εξέλιξη δίκη 
διάφορων υπόπτων και ενός ενδεχόμενου 
οργανωτή της δολοφονίας, δηλαδή του 
ιδιοκτήτη της εταιρείας 17 Black Ltd, με 
έδρα το Dubai, και πρώην μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ElectroGas 
Malta Ltd.· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
έρευνες συμμετείχε και η Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Ερευνών των ΗΠΑ (FBI)·
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Τροπολογία 15
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Fabienne Keller, Olivier Chastel, 
Moritz Körner, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Vladimír Bilčík
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από 
τους φερόμενους ως συνεργούς, όπως και 
ορισμένες μαγνητοσκοπήσεις που 
εκτέθηκαν κατά τη δικαστική διαδικασία, 
έχουν εμπλέξει τον προϊστάμενο του 
Γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού της 
Μάλτας στον σχεδιασμό και τη 
χρηματοδότηση της δολοφονίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από 
τους φερόμενους ως συνεργούς, όπως και 
ορισμένες μαγνητοσκοπήσεις που 
εκτέθηκαν κατά τη δικαστική διαδικασία, 
έχουν εμπλέξει τον προϊστάμενο του 
Γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού της 
Μάλτας στον σχεδιασμό, τη 
χρηματοδότηση και/ή την απόπειρα 
συγκάλυψης της δολοφονίας·

Or. en



AM\1230015EL.docx PE690.784v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

26.4.2021 B9-0219/16

Τροπολογία 16
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Yana Toom, Fabienne Keller, Olivier Chastel, 
Moritz Körner, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Vladimír Bilčík
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει ανησυχίες για την 
επανειλημμένη προσφορά και χρήση 
προεδρικών αποφάσεων απονομής χάριτος 
στο πλαίσιο της δίκης για τη δολοφονία· 
τονίζει ότι οι μαρτυρίες που προσφέρονται 
για άλλα εγκλήματα θα πρέπει να 
αξιολογούνται πολύ προσεκτικά και δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο 
διαφυγής από τον πλήρη καταλογισμό της 
δικαιοσύνης για δολοφονία· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η προεδρική χάρη και η 
διαπραγμάτευση για αποφυλάκιση με 
εγγύηση ήταν δύο από τα στοιχεία που 
οδήγησαν στη σύλληψη, τον Νοέμβριο του 
2019, ενός από τους υπόπτους για την 
ανάθεση της δολοφονίας·

5. εκφράζει ανησυχίες για την 
επανειλημμένη προσφορά και χρήση 
προεδρικών αποφάσεων απονομής χάριτος 
στο πλαίσιο της δίκης για τη δολοφονία· 
τονίζει ότι οι μαρτυρίες που προσφέρονται 
για άλλα εγκλήματα θα πρέπει να 
αξιολογούνται πολύ προσεκτικά και δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο 
διαφυγής από τον πλήρη καταλογισμό της 
δικαιοσύνης για δολοφονία· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η προεδρική χάρη και η 
διαπραγμάτευση για αποφυλάκιση με 
εγγύηση ήταν δύο από τα στοιχεία που 
οδήγησαν στη σύλληψη, τον Νοέμβριο του 
2019, ενός υπόπτου για την ανάθεση της 
δολοφονίας·
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Τροπολογία 17
Sophia in ’t Veld
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της 20ής Απριλίου 2021 στην υπόθεση 
Repubblika κατά Il-Prim Ministru1α,
______________
1α Απόφαση της 20ής Απριλίου 2021, 
Repubblika κατά Il-Prim Ministru, 
υπόθεση C-896/19, 
ECLI:EU:C:2021:311.
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